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Oppitunti 1 

Kultainen sivu – Jumala ja taivas 
Raamatunkohdat: Ilm. 5:11, 21-22; Joh. 14:2; 
Apt. 1:8-11 

Päätotuus: Jumala on pyhä 

Sovellus: 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, 
jotta voit olla valmis taivasta varten. 

Raamatunlause:  

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikki-
sen elämän” Joh.3:16 

Laulu: Kaikki kohdallaan 

Havaintovälineet: Kuvat 1-1…1-6,  kultarahat tai 
korut pussissa, kuva kruunusta, tavallinen Sanaton 
kirja (voi tilata Lastenmissiosta tai tehdä itse) 

Tuntirunko 
Johdanto 

Jotkut ihmiset pitävät kirjoista. 

Tapahtumien kulku 
1 Kultainen sivu muistuttaa Jumalasta – hän 

on rikas kuningas. 
2 Jumala asuu taivaassa – pyhässä paikassa. 
3 Raamatussa Jumala kertoo, mitä taivaassa 

ei ole: 
- aurinkoa ja kuuta (Ilm. 21:23). 
- lamppuja (Ilm. 22:5). 
- surua ja kyyneleitä (Ilm. 21:4). 
- sairautta ja kuolemaa (Ilm.21:4). 
- syntiä (Ilm. 21:27, Room. 3:23). 

4 Mitä taivaassa on? 
- enkeleitä (Ilm. 5:11). 
- Jeesus (Ilm. 22:4) 
- asuntoja (Joh.14:2). 
- Karitsan elämänkirja  (Ilm.21:27). 

Huippukohta 
Ihmeellistä, että Jumala haluaa meidät taivaa-
seen! 

Lopetus 
1 Jeesuksen viimeinen käsky 
2 Jeesus nousi taivaaseen 
3 Enkelien mukaan hän tulee takaisin 

Raamatunlauseen opettaminen 
Johdanto:  

Pidätkö lahjojen saamisesta? Mikä on paras lahja, 
jonka olet saanut? Jumala on antanut meille monia 
lahjoja. Luen teille nyt Raamatusta Jumalan suu-

rimmasta lahjasta. Kuuntele tarkasti ja kerro mi-
nulle, mikä se lahja on.  

Esitys:  

(Lue Joh. 3:16 Raamatusta. Lue sama kohta lasten 
kanssa yhdessä havaintovälineestäsi.) 

Selitys: 

Miksi Jumala antoi Poikansa? Koska hän rakasti 
maailmaa niin paljon. Hän rakasti kaikkia maail-
man ihmisiä, myös sinua. 

Milloin Jumala antoi Poikansa? Hän lähetti Poi-
kansa kuolemaan meidän syntiemme tähden. Jee-
sus kuoli ja nousi kuolleista, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Se tarkoittaa 
sitä, että jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, et 
joudu ikuiseen eroon Jumalasta. 

Mitä tapahtuu sille, joka uskoo? Hän saa iankaik-
kisen elämän. Se tarkoittaa Jumalan tuntemista ja 
hänelle kuulumista ikuisesti.   

Toista lausetta muutaman kerran selitysten lomas-
sa. 

Sovellus: 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen 
Pelastajanasi. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: On tärkeää ja 
hyvä kiittää Jumalaa hänen antamastaan suuresta 
lahjasta – sen suurempaa lahjaa ei Jumalakaan olisi 
voinut antaa. 

Toistaminen: ”Ensimmäinen kirjain” 

Anna jonkun lapsista valita jokin sana tästä raama-
tunlauseesta. Kun lapset toistavat raamatunlauseen, 
heidän tulee nousta seisomaan, kun he sanovat 
sanan, joka alkaa samalla kirjaimella kuin valittu 
sana. Toistakaa lause useaan kertaan vaihdellen eri 
alkukirjaimia. Jos mukana on alle kouluikäisiä 
lapsia, ohjeista heitä ottamaan mallia avustajasta 
tai vanhemmasta lapsesta, jotta he tietävät, milloin 
tulee nousta seisomaan. Toistakaa myös osoite eli 
kohta, mistä jae löytyy Raamatusta. Jae kannattaa 
toistaa muutaman kerran ennen kuin aletaan nousta 
seisomaan. Viimeisellä kerralla voi peittää havain-
tovälineen. 

Oppitunti 
(Näytä Sanaton kirja.) 

Jotkut ihmiset pitävät kirjoista, toiset eivät. Ehkä 
sinä luet mieluiten jännittäviä seikkailukirjoja tai 
sarjakuvia. Minulla on tässä kirja, jossa ei ole yh-
tään sanaa eikä kuvaa. Ehkä et usko sitä, mutta 
näin vain on! Tällä kirjalla on aivan erityinen sa-
noma. Opettelemme lukemaan tätä kirjaa ja aloi-
tamme tänään tästä kultaisesta sivusta.  

(Ota kierrekirja esiin.) 
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Käytämme tätä isoa kuvakirjaa apuna, jotta ym-
märtäisimme kirjan sanoman paremmin. 

Kuva 1-2 (Jumala on kaiken hallitsi-
ja) 

Mitä sinulle tulee mieleen kullasta?  

(Anna lasten vastata. Käytä pussia, jossa on koli-
koita ja kultaisia koruja. Anna lasten nostaa niitä 
pussista.) 

Minulle tulee mieleen rikkaat ihmiset, joilla on 
rahaa ja kultakoruja. Tästä kultaisesta sivusta tulee 
mieleen joku, joka on hyvin, hyvin rikas. Hän on 
paljon rikkaampi kuin kukaan muu. Kenestä on 
kyse? Jumalasta. Jumala teki maailman ja se kuu-
luu hänelle. Jumala omistaa maat, valtameret, kuk-
kulat ja vuoret. Vaikka ihmiset luulevatkin omista-
vansa ne, oikeasti ne kuuluvat Jumalalle (Ps. 
50:10)! 

(Näytä kuva kruunusta.) 

Kuningas käyttää kruunua, joka on hallitsijan pää-
hine. Jumala on kaikkein voimakkain hallitsija. 
Hän hallitsee joka paikassa ja ihan kaikkea, myös 
kaikkia ihmisiä. Kulta muistuttaa minua Jumalasta, 
joka on rikas ja mahtava kuningas. 

Kuva 1-1 (Kultakaupunki) 

Missä Jumala asuu? Hän on kaikkialla. ”Enkö mi-
nä ole läsnä kaikkialla niin taivaassa kuin maassa? 
sanoo Herra” (Jer. 23:24). Mutta hänellä on myös 
erityinen kotipaikka, jota kutsutaan taivaaksi. Tai-
vas on todellinen paikka ja siellä on ihanaa. Raa-
matussa kerrotaan, että taivaan kadut on tehty kul-
lasta. Taivaassa on niin kaunista, että sanat eivät 
riitä kuvaamaan sitä. 

Vielä yksi asia on mainittava kullasta. Tietääkö 
kukaan, mistä kultaa saadaan? Sitä löydetään usein 
kivistä tai joenuomista. Kulta on ensin puhdistetta-
va. Kivi kuumennetaan niin, että kulta sulaa ja se 
saadaan erotettua. Kulta on puhdasta metallia, siksi 
se muistuttaa meitä Jumalasta. Jumala on puhdas, 
sillä hänessä ei ole mitään väärää. Hän on koko-
naan hyvä. 

Meillä on mahtava Jumala! Olet varmaan kiinnos-
tunut kuulemaan lisää taivaasta, Jumalan kodista. 

Kuva 1-3 (Mitä taivaassa ei ole) 

(Voit halutessasi peittää kuvat tarralapuilla ja 
antaa vapaaehtoisten lasten paljastaa kuvat yhden 
kerrallaan samalla, kun kerrot kuvasta.) 

Raamatussa kerrotaan taivaasta paljon. Raamatun 
viimeisessä kirjassa, Johanneksen ilmestyksessä, 
mainitaan asioita, joita taivaassa ei ole. Siellä ei ole 
aurinkoa eikä kuuta (Ilm. 21.23). Jumalan loistava 
kirkkaus, jota kutsutaan myös Jumalan kunniaksi, 
täyttää taivaan valollaan. Se on aurinkoakin kirk-

kaampi. Kirkkaus on jatkuvaa, joten yötä ei ole. 
Kukaan ei tarvitse kynttilää, taskulamppua tai 
lamppua. Kenenkään ei tarvitse pelätä pimeää! 

Katso tämän kuvan poikaa ja tyttöä. Eivätkö he 
näytäkin surullisilta? Miksihän? (Anna lasten vas-
tata.) Moni asia maailmassa aiheuttaa itkua, mutta 
taivaassa ei ole kyyneleitä. Raamatussa sanotaan, 
että Jumala itse pyyhkii kaikki kyyneleet silmis-
tämme (Ilm. 21:4). Taivas on iloinen paikka! 

Maan päällä sairaus ja kuolema aiheuttavat meille 
surua. Ehkä sinullakin on ollut flunssa tai joku 
tarttuva tauti tai jalkasi on murtunut. (Lapset kerto-
vat mielellään omista sairauksistaan.) Kukaan ei 
nauti sairaana olemisesta, mutta taivaassa ei ole 
sairauksia. Taivaassa kukaan ei myöskään kuole. 
Maan päällä näemme hautausmailla hautoja, jotka 
muistuttavat meitä ihmisistä, jotka ovat kuolleet. 
Taivaassa ei ole hautausmaita eikä hautoja. Ihmiset 
elävät siellä iankaikkisesti.  

On vielä yksi asia, mitä taivaassa ei ole. Tämä 
tumma sydän muistuttaa meitä kaikesta väärästä, 
jota teemme. Miksihän taivaassa ei ole syntiä? 
Mieti sitä, mitä olemme oppineet Jumalasta. Juma-
la on puhdas, Raamattu käyttää sanaa ”pyhä”. Syn-
ti on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Jumala 
käskee puhumaan totta, mutta minä olen kertonut 
valheita. Oletko sinäkin? Jumala käskee meitä 
tottelemaan vanhempiamme, mutta minäkin olin 
joskus tottelematon. Joskus teeskentelin, etten 
kuullut vanhempieni kehotuksia. Oletko sinä ollut 
tottelematon vanhemmillesi? Näiden väärien teko-
jen tai ajatusten takia, vaikka kyseessä olisi vain 
yksi väärä teko, et voi päästä taivaaseen sellaisena 
kuin olet. Jumala ei voi päästää syntiä taivaaseen. 
Tiedätkö, kuinka monet ihmiset maan päällä teke-
vät syntiä? Vastaus löytyy Raamatusta. Kuuntele-
pa. (Lue Room. 3:23 ja anna lasten vastata.) 
”Kaikki” on oikea vastaus. Tarkoittaako se minua-
kin? Entä sinua? Kyllä, ”kaikki” tarkoittaa meitä 
jokaista. Jokainen on syntinen eikä synti voi päästä 
Jumalan kotiin.  

Kuva 1-4 (Mitä taivaassa on) 

(Nämäkin kuvat voi peittää lapuilla ja paljastaa ne 
vasta oikeaan aikaan.) 

Raamatussa kerrotaan myös, mitä kaikkea ihmeel-
listä taivaassa on. Tietysti siellä on Jumala. Juma-
lasta ei ole kuvaa, sillä hänellä ei ole ruumista. 
Olemme kuitenkin oppineet hänestä jotain, kun 
puhuimme kullasta. Miksi kulta muistuttikaan mei-
tä Jumalasta? 

Taivaassa on myös paljon enkeleitä. Enkelit eivät 
ole kuolleita ihmisiä vaan Jumalan luomia olento-
ja. Kuinka monta enkeliä luulet taivaassa olevan? 
(Anna lasten vastata.)  Raamatussa kerrotaan suu-
resta määrästä enkeleitä, kymmenen tuhatta kertaa 
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kymmenen tuhatta ja tuhat kertaa tuhat. Se on niin 
suuri luku, että emme osaa edes laskea niin pitkäl-
le. Enkelit ylistävät ja palvelevat Jumalaa taivaas-
sa.  

Jeesuskin on taivaassa. Emme tiedä, miltä hän 
näyttää, mutta tiedämme hänen syntyneen maail-
maan oikeana ihmisenä. Hän oli sekä Jumala että 
ihminen. Hän tiesi, ettei kukaan ihminen pääse 
taivaaseen synnin takia. Jeesus kuitenkin rakasti 
meitä niin paljon, että hän tuli rangaistavaksi mei-
dän puolestamme. Hänet naulittiin ristiin ja hän 
kuoli syntisten puolesta, meidän puolestamme. 
Mitä hän teki synnille, kun hän kuoli? 

Kuuntele Raamatun antamaa vastausta: ”Hän on 
kuitenkin tullut tähän maailmaan … hävittääkseen 
synnin uhrillaan” (Hepr. 9:26). Jeesus hävitti syn-
nin. Hän ei pysynyt kuolleena vaan heräsi eloon ja 
palasi pian takaisin taivaaseen. Sinunkin täytyy 
jättäytyä sen varaan, että annat Jeesuksen valmis-
tella sinut taivasta varten. Ehkä ajattelet, että halu-
aisit näin tapahtuvan, muttet ole varma, miten se 
onnistuu. Jos sinulla on Jeesukseen uskomisesta 
kysyttävää, kerron mielelläni sinulle siitä, mitä 
Raamatussa sanotaan. Tämän tunnin aikana (kerro 
missä ja milloin) voimme jutella lisää. 

On ihanaa voida uskoa Jeesukseen ja luottaa sii-
hen, että pääsee taivaaseen hänen kanssaan. Kaikil-
le Jeesukseen uskoville on siellä tilaa. Jeesuksella 
on heille valmiina erityiskoteja. Hän sanoi: ”Minun 
Isäni kodissa on monta huonetta… menen valmis-
tamaan teille asuinsijan” (Joh. 14:2). En tiedä, 
millaisia kodit ovat, mutta varmasti ne ovat ih-
meellisempiä kuin mitkään aiemmin näkemäsi 
kodit! 

Taivaassa on vielä erityinen kirja. Se ei ole Raa-
mattu eikä rukousopas. Sitä kutsutaan ”Karitsan 
elämänkirjaksi” (Ilm. 21:27). Kirjaan on kirjoitettu 
nimiä – kaikkien niiden ihmisten nimet, jotka us-
kovat Jeesukseen kaiken syntinsä lopullisena hävit-
täjänä. Jos sinun nimesi on tässä kirjassa, pääset 
taivaaseen. Jos nimesi ei ole kirjassa, et voi päästä 
taivaaseen, vaan saat rangaistuksen synneistäsi. 

Jos tosissaan kadut syntejäsi ja haluat elää uudella 
tavalla, kerro siitä Jeesukselle. Kerro, että uskot 
hänen kuolleen hävittääkseen sinunkin syntisi. 
Usko siihen, että Jeesus voi valmistella sinut tai-
vasta varten. Jos teet niin, voit tietää, että nimesi 
löytyy varmasti tästä erityisestä kirjasta – aivan 
kuten raamatunlauseemme sanoo: ”Jumala on ra-
kastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, jou-
tuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” 
(Joh. 3:16). Usko Jeesukseen, niin saat ikuisen 
elämän. 

Eikö olekin ihmeellistä, että Jumala rakastaa sinua 
ja haluaa sinunkin olevan kerran luonaan taivaassa. 

Kuva 1-5 (Jeesus ja opetuslapset) 

Jeesus on nyt taivaassa, mutta hän vietti 33 vuotta 
täällä maan päällä. Ennen paluutaan taivaaseen hän 
vei seuraajansa vuoren huipulle ja puhui heille 
viimeiset sanansa.  

Näin hän sanoi: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja 
julistakaa evankeliumi kaikille luoduille” (Mark. 
16:15). Jos tiedät, että Jeesus on hävittänyt sinun 
syntisi ja sinulla on iankaikkinen elämä, Jumala 
haluaa sinun kertovan hyvät uutiset Jeesuksesta 
myös muille. Saman Jeesuskin puhui seuraajilleen. 

(Voit opettaa todistamisesta vaikkapa näytelmän 
avulla myöhemmässä vaiheessa ohjelmaa.) 

Kuva 1-6 (Kaksi enkeliä) 

Jeesuksen seuraajat olivat aivan hämmästyneitä 
seuratessaan tapahtumia. Heidän silmiensä edessä 
heidän Mestarinsa alkoi kohota ylöspäin, aina pil-
viin asti. Sitten hän hävisi heidän näkyvistään. 
Jeesus oli mennyt takaisin taivaaseen. 

Kaksi enkeliä ilmestyi Jeesuksen seuraajille ja 
kertoi Jeesuksen palaavan kerran takaisin samalla 
tavoin kuin hän taivaaseen menikin. 

Raamattu sanoo, että Jeesus tulee takaisin jonakin 
päivänä ja vie taivaaseen kaikki ne, jotka uskovat 
häneen Pelastajanaan. 

Menetkö sinäkin taivaaseen? Usko Jeesukseen nyt. 
Luota, että Jeesus voi hävittää syntisi. Muista, että  
Jeesukseen uskovat saavat iankaikkisen elämän 
(Joh. 3:16). 

 

KERTAUSKISA ”TAIVAS” 

Tarvitset 12 samanväristä korttia, joissa on sanan 
”TAIVAS” kirjaimet kahdesti, yksi kirjain korttia 
kohti (eli sana ”taivas” tulee kahteen kertaan). 

- Anna molemmille joukkueille kirjain ”T” 
ja laita loput 10 korttia sekaisin pöydälle 
kirjainpuoli alaspäin. 

- Kummankin joukkueen tavoitteena on täy-
dentää valmiiksi sana ”TAIVAS”. 

- Kun joukkueen jäsen vastaa kysymykseen, 
hän valitsee kortin. Jos hän valitsee kirjai-
men, joka joukkueella on jo ennestään 
(paitsi a-kirjaimia tarvitaan kaksi), se pitää 
palauttaa. 

- Joukkue, joka ensin saa sanansa valmiiksi, 
voittaa kisan. 
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KERTAUSKYSYMYKSET 

1 Miksi Sanattoman kirjan kultainen sivu 
muistuttaa Jumalasta? (Jumala on rikas, 
hän on kuningas, hän on puhdas.) 

2 Mistä tiedät, että Jumala rakastaa syntisiä? 
(Raamatussa sanotaan niin.) 

3 Kuinka suuri osa ihmisistä on syntisiä? 
(Kaikki.) 

4 Mainitse neljä asiaa, joita taivaassa ei ole? 
(Aurinko, kuu, sairaudet, kuolema, kyyne-
leet, synti, jne.) 

5 Miksi taivaassa ei voi olla yhtään syntiä? 
(Jumala on pyhä.) 

6 Mitä Karitsan elämänkirjaan on kirjoitettu? 
(Kaikkien niiden nimet, jotka uskovat Jee-
sukseen Pelastajanaan.) 

7 Miksi Jeesus voi valmistella sinut elämään 
Jumalan kanssa? (Hän kuoli hävittääkseen 
synnin.) 

8 Miten kauan Jumalan Poika vietti aikaa 
maan päällä? (33 vuotta.) 

9 Mikä oli Jeesuksen viimeinen käsky hänen 
seuraajilleen? (”Menkää kaikkialle maail-
maan ja julistakaa evankeliumi kaikille 
luoduille”, Mark. 16:15.)  

10 Miten Jeesus meni takaisin taivaaseen? 
(Hän kohosi ylöspäin, aina pilviin asti.) 

11 Mitä Joh. 3:16:ssa sanotaan? (”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi 
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka hä-
neen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän.”)  

12 Mitä iankaikkinen elämä tarkoittaa? (Ju-
malan tuntemista ja hänelle kuulumista 
ikuisesti.) 
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Oppitunti 2 

Tumma sivu - synti 
Raamatunkohdat: 1. Moos. 2:7-3:24; Room. 3:1-
31; 5:6-9 

Päätotuus: Synti erottaa meidät Jumalasta 

Sovellus:  

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Käänny pois syn-
neistäsi ja usko Jumalaan. 

Raamatunlause:  

”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Ju-
malan kirkkautta” Room. 3:23 

Havaintovälineet: Kuvat 2-1…2-6 

Tuntirunko 
Johdanto 

Oletko joskus ollut oikein pimeässä paikassa? 

Tapahtumien kulku 

1 Jumala tekee kaiken, myös ihmisen 
2 Jumala antaa Aadamille ohjeita  
3 Aadam antaa nimet eläimille  
4 Jumala luo Eevan  
5 Käärme viekoittelee Eevaa 
6 Eeva ottaa hedelmän ja antaa Aadamillekin 
7 He peittävät itsensä viikunan lehdillä 
8 Jumala tulee ja kuulustelee heitä 
9 Jumala rankaisee käärmettä, Eevaa ja Aa-

damia 

Huippukohta 
Jumala rankaisee Aadamia ja Eevaa  

Lopetus 
Eedenin sisäänkäyntiä vartioidaan 
Jumala antaa ”vihjeen” Pelastajasta 

Raamatunlauseen opettaminen 
Johdanto: 
Luettelen erään sanan kirjaimet. Mikä sana se on? 
K-A-I-K-K-I. Mitä sana ”kaikki” merkitsee? Jos 
isä antaa luvan syödä kaikki karkit tai äiti pyytää 
sinua korjaamaan kaikki lelusi pois, he tarkoittavat 
joka ainutta karkkia ja lelua. Raamatussakin maini-
taan sana  ”kaikki”. Jumala haluaa meidän ymmär-
tävän, mitä tässä raamatunkohdassa sanotaan.  

Esitys:  

(Lue Room. 3:23 Raamatusta ja näytä sitten sama 
havaintovälineelle kirjoitettuna.)  

Selitys: 

Sana ”kaikki” löytyy tästäkin raamatunlauseesta. 
Mitä siinä sanotaan kaikkien tehneen? Kaikki ovat 

tehneet syntiä Jumalaa vastaan. Synti on tottele-
mattomuutta Jumalalle. Olemme syntyneet sellai-
siksi, että haluamme tehdä syntiä. Niinpä ajatte-
lemme pahoja ajatuksia ja toimimme väärin em-
mekä tottele Jumalaa. 

Ja ovat vailla Jumalan kirkkautta – Jumala on 
täydellisen puhdas ja pyhä, mutta me emme ole 
sellaisia. Jumalan mittapuulla mitattuna emme 
kelpaa mitenkään. Jos kokeen hyväksyttävän suo-
rittamisen raja on 5, riittääkö silloin 5–? Ei riitä! 
Entä nelonen? Ei sekään! Ketään meistä ei hyväk-
sytä, me emme selviä Jumalan kokeesta. 

Sovellus: 

Jotkut ihmiset yrittävät olla tarpeeksi hyviä kelva-
takseen Jumalalle, mutta se ei voi koskaan onnis-
tua. Sinun tulee ymmärtää, että olet syntinen ja 
tarvitset Pelastajaa. 

Toistaminen: ”Mullin mallin” 

Sanokaa raamatunlause ja ”osoite” yhdessä. Kään-
nä havaintoväline sivuttain ja toistakaa lause uu-
destaan. Käännä väline toisin päin sivuittain ja 
toistakaa lause taas. Käännä väline ylösalaisin. 
Voit myös pyörittää sitä hitaasti tai laittaa selkäsi 
taakse jne. 

Oppitunti 
Oletko joskus ollut oikein pimeässä paikassa? Eh-
kä olit huoneessa, josta kaikki valot oli sammutet-
tu, etkä voinut löytää ovea. Olit ehkä ulkona, kun 
oli niin pimeää, ettet nähnyt, mihin kävelit. Pime-
ässä et voinut nähdä, minne pitäisi mennä. 

(Vaihtoehtoisesti voit aloittaa niin, että lapsen 
silmät sidotaan ja hänen pitää hapuillen löytää 
tiensä huoneen toisesta päästä toiseen päähän. 
Matkan varrella pitää olla esteitä.) 

Kun viimeksi katsoimme Sanattoman kirjan kul-
taista sivua, opimme Jumalasta ja taivaasta.  

(Näytä Sanaton kirja ja kertaa lyhyesti kultaisen 
sivun opetukset niin, että lapset saavat kertoa, mitä 
muistavat.) 

Sanattoman kirjan seuraava sivu on tumma sivu. 
Tämä sivu muistuttaa meitä maailman pahimmasta 
pimeydestä! 

Kuva 2-1 (Aadam puutarhassa) 

Sellaista pimeyttä ei aivan aikojen alussa ollut. 
Raamatussa kerrotaan: ”Alussa Jumala loi taivaan 
ja maan” (1. Moos. 1:1). Sen jälkeen Jumala loi 
valon. Tiedätkö, mitä muuta hän loi? Kuvasta saat 
vinkkejä. (Anna lasten keskustella.) Jumala loi 
myös ihmisen, joka voisi tuntea Jumalan ja rakas-
taa häntä. Siinä me olemme erilaisia kuin eläimet. 
Ensimmäisen ihmisen nimi oli Aadam. Jumala 
asetti Aadamin Eedenin puutarhaan, josta hän sai 
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nauttia ja huolehtia. Jumala sanoi Aadamille: ”Saat 
vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä 
puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä 
syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuole-
man oma.” 

Jumala antoi Aadamille erityisen tehtävän – hänen 
piti antaa nimet kaikille eläimille ja linnuille. Pys-
tyisitköhän sinä keksimään nimeä jokaiselle eläi-
melle? Jumala oli varustanut Aadamin sellaisella 
mielikuvituksella, että hän sai uusia ideoita, joten 
eläinten nimeäminen ei ollut liian vaikeaa. 

Kaikki, mitä Jumala oli luonut Aadamin ympärille, 
vakuutti Aadamia siitä, miten paljon Jumala rakasti 
häntä ja välitti hänestä. Eräänä päivänä Jumala 
järjesti hänelle jättiyllätyksen. Jumala vaivutti Aa-
damin syvään uneen ja otti yhden Aadamin kylki-
luista. Jumala teki tästä kylkiluusta naisen! Kun 
Aadam heräsi, Jumala toi tämän kauniin naisen 
hänen luokseen… 

Kuva 2-2 (Aadam ja Eeva) 

… ystäväksi,  kumppaniksi, avustajaksi ja vaimok-
si. Miten heistä olikaan ihanaa olla yhdessä. He 
nauttivat linnuista, puista ja eläimistä. Parasta kui-
tenkin oli läheinen ystävyys itsensä Jumalan kans-
sa. Joka ilta Jumala tuli juttelemaan heidän kans-
saan. 

Mutta Jumalan suuri vihollinen, Saatana eli paho-
lainen, ei halunnut heidän olevan ystäviä Jumalan 
kanssa. Paholainen halusi pilata kaiken, minkä 
Jumala oli tehnyt. Hän kehitteli viekkaan suunni-
telman, jossa hän käytti hyväksi yhtä puutarhan 
kauneimmista eläimistä, käärmettä.  

Kuva 2-3 (Eeva) 

Eräänä päivänä käärme tuli Eevan luo ja kyseli 
ovelasti: ”Onko Jumala todella sanonut: ’Te ette 
saa syödä mistään puutarhan puusta’?” Niinkö 
Jumala oli sanonut? (Anna lasten vastata.) Ei, pa-
holainen väänteli Jumalan sanoja ja Eevakin tiesi 
sen ja sanoi: ”Kyllä me saamme syödä puutarhan 
puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskel-
lä paratiisia, Jumala on sanonut: ’Älkää syökö sen 
hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuoli-
si.’” 

Silloin käärme vastasi: ”Ei, ette te kuole. Mutta 
Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, 
teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan 
kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että 
pahan.” Paholainen yritti saada Eevaa uskomaan, 
että Jumala yritti petkuttamalla jättää heidät jostain 
hyvästä paitsi. Mutta Jumalan ohjeet olivat hyviä. 
Hän oli tehnyt Aadamin ja Eevan, joten hän tiesi, 
mikä on heille parasta. Hän tietää myös sen, mikä 
on meille parasta. Jumalan ohjeet löytyvät Raama-
tusta. On hyvin tärkeää tietää, mitä Jumala sanoo ja 

totella häntä. Tietenkään paholainen ei halua sinun 
toimivan niin. Hän halusi kääntää Aadamin ja Ee-
vankin Jumalaa vastaan. Eeva toimi tyhmästi, kun 
kuunteli käärmeen viekasta puhetta. Hän katsoi 
kaipaavasti kiellettyä hedelmää, ojensi kätensä, otti 
hedelmän ja maistoi sitä! 

Kuva 2-4 (Kielletty hedelmä) 

Ehkä Eeva kutsui Aadamia. Mitä hän mahtoi sanoa 
hänelle? (Anna lasten ehdottaa.) Ehkä Aadam oli 
ollut työn touhussa puutarhan toisella laidalla. 
Eeva antoi hedelmää Aadamille ja hänkin söi sitä. 
He olivat kuunnelleet paholaista, Jumalan vihollis-
ta. He eivät olleet totelleet Jumalaa. 

Raamatussa tällaista tottelemattomuutta kutsutaan 
synniksi. Siitä kertoo Sanattoman kirjan seuraava 
sivu. Tässä kirjassahan ei ole sanoja eikä kuvia. 
Sivu on näin tumma. Jumalan sana sanoo: ”Juma-
lattomien tie on synkin yö” (Snl. 4:19). Raamatus-
sa kerrotaan, että Aadamin ja Eevan synnin takia 
me kaikki olemme syntisiä. Jokaisella on synnin 
pimeyttä elämässään.  

Voimme ajatella Aadamia joukkueemme kapteeni-
na. Jos vaikka pelaisimme pesäpalloa (tai valitse 
jokin muu lapsille tuttu peli) ja joukkueen ensim-
mäinen lyöjä tekee virheen, koko joukkue kärsii. 
Aadam, ensimmäinen ihminen, teki virheen ja me 
kaikki kärsimme sen takia. Hän ei totellut Jumalaa 
ja meistä kaikista tuli syntisiä. Joka päivä meistä 
huomaa, että hyväksymme Aadamin toiminnan, 
sillä mekään emme tottele Jumalan käskyjä. Juma-
la on sanonut: ”Rakasta Jumalaa kaikesta sydämes-
täsi”. Mutta me emme tee niin, emmehän? Ystävät, 
hauskanpito ja oma itse ovat meille tärkeämpiä 
kuin Jumala. Jumala sanoi: ”Rakasta lähimmäistäsi 
kuin itseäsi.” Mutta sinä olet riidellyt muiden kans-
sa, lyönyt veljeäsi ja siskoasi sekä huutanut ilkeitä, 
vihaisia sanoja. Raamatunlauseessamme sanotaan: 
”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Ju-
malan kirkkautta” (Room. 3:23). Sinun elämässäsi 
on synnin pimeyden ongelma. Jokaisella ihmisellä, 
joka on syntynyt Aadamin ja Eevan jälkeen, Jee-
susta lukuun ottamatta, on sama ongelma. Miten 
kauhea päivä se olikaan, kun ensimmäinen mies ja 
nainen olivat tottelemattomia Jumalalle. 

Heille tuli sellaisia tunteita, jollaisia he eivät olleet 
ennen kokeneet. He tunsivat häpeää huomatessaan 
olevansa alasti. Pikaisesti he sitoivat viikunanlehtiä 
yhteen ja kietoivat ne vyötärölleen vaatteiksi. 

Kuva 2-5 (Aadam ja Eeva pukeutu-
neina viikunanlehtiin) 

Sitten tuli taas aika lähteä iltakävelylle juttelemaan 
Jumalan kanssa. He olivat aina nauttineet siitä 
kovasti. He kuulivat Jumalan tulevan ja ensim-
mäistä kertaa he olivat peloissaan. He olivat teh-
neet syntiä ja pelkäsivät Jumalan kohtaamista. 
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Meidänkin pitäisi pelätä Jumalaa synnin pimeyden 
takia, joka on elämässämme, sillä Jumala ei hyväk-
sy syntiä. Raamatun mukaan Jumalassa ”ei ole 
pimeyden häivää” (1. Joh. 1:5). Aadam ja Eeva 
piiloutuivat. Piilopaikassaan he kuulivat Jumalan 
äänen: ”Missä sinä olet?” Kukaan ei pysty kätke-
mään vääriä tekojaan Jumalalta, vaikka kyse olisi 
salaisuudesta tai pelkistä ilkeistä ajatuksista omas-
sa mielessäsi. Jumala tiesi, mitä Aadam ja Eeva 
olivat tehneet ja missä he olivat. 

Aadam vastasi Jumalalle: ”Minä kuulin sinun aske-
leesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, 
ja siksi piilouduin.” Jumala kysyi: ”Kuka sinulle 
kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, 
josta minä kielsin sinua syömästä?” 

”Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, 
antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin”, 
Aadam vastasi. 

Jumala puhui Eevalle: ”Mitä oletkaan tehnyt?” 

”Käärme minut petti, ja minä söin”, selitteli Eeva. 
Aadam syytti Eevaa ja Eeva syytti käärmettä. Syy-
tätkö sinäkin muita? Ehkä sinä sanot: ”Veljeni löi 
minua ensin” tai ”toimin ennen kuin ehdin ajatella” 
tai  ”kaverini yllyttivät minua varastamaan”. Juma-
la tietää, että sinun tekemäsi vääryydet ovat omaa 
syytäsi. Hän haluaa sinun olevan oikeasti pahoilla-
si ja sanovan: ”Olen ollut tottelematon Jumalaa 
kohtaan. Syy on minun.” Jumala tiesi, että Aadam 
ja Eeva olivat syyllisiä ja heitä piti rangaista. 

Ensin Jumala puhui käärmeelle, jota paholainen oli 
käyttänyt hyväkseen. ”Olet kirottu”, Jumala sanoi. 
”Sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan 
tomua niin kauan kuin elät.” 

Seuraavaksi Jumala puhui Eevalle siitä, että hän 
joutuu kokemaan kipua, erityisesti lasten saamisen 
yhteydessä. Myös aviomies tulee pitämään häntä 
vallassaan. 

Lopuksi Jumala puhui Aadamille: ”Kovalla työllä 
sinun on hankittava siitä (maasta) elantosi niin 
kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa 
ja ohdaketta.” 

Kipu ja kärsimys tulivat maailmaan. Rikkaruohot, 
orjantappurat ja ohdakkeet alkoivat kasvaa. Siitä 
lähtien synti on pilannut maailmaa ja sen kaikkia 
ihmisiä. Entäpä Jumalan lupaama kuolema? Kyllä 
sekin tuli. Myöhemmin Aadam ja Eeva kuolivat. 
Siitä lähtien kaikki ihmiset ovat eläneet elämänsä 
ja sitten kuolleet.  

Tuli myös toisenlainen kuolema. Aadamin ja Ee-
van tottelemattomuus päätti heidän ystävyytensä 
Jumalan kanssa. Synti erotti heidät Jumalasta. Si-
nunkin syntisi erottaa sinut Jumalasta (Jes. 59:2). 
Jumala on niin puhdas ja hyvä, ettei hänen lähei-
syydessään voi olla syntiä. Oikeudenmukaisuuten-

sa tähden Jumalan on rangaistava synnistä. Ran-
gaistus tulee kuoleman jälkeen ja kestää ikuisuu-
den.  

Ehkä nyt ymmärrät, miten vakava asia synti on. 
Haluat eroon siitä, haluat muuttua. Jos sinulla on 
tästä asiasta jotain kysyttävää, voin näyttää tar-
kemmin, mitä Jumala sanoo Raamatussa (anna 
ohjeet mihin tulla, jos haluaa keskusteluapua). 
Kerron mielelläni, miten synnin pimeys on voitet-
tavissa. Tähän Sanattoman kirjan tummaan sivuun 
liittyy kauhea sanoma. Se kertoo synnin pimeydes-
tä, joka erottaa meidät Jumalasta. 

Kuva 2-6 (Aadam ja Eeva eläinten 
nahoissa) 

Jumala ei enää kävellyt ja jutellut Aadamin ja Ee-
van kanssa tämän jälkeen. Jumala ajoi ihmisen pois 
kauniista Eedenin puutarhasta, minne he eivät voisi 
koskaan palata. Jumala asetti enkelit ja salamoivan, 
leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vie-
vää tietä. Nuo taivaalliset olennot sekä kirkas 
miekka varmasti muistuttivat Aadamia ja Eevaa 
Jumalan pyhyydestä ja puhtaudesta ja siitä, että 
hän vihaa syntiä. Aadam ja Eeva ansaitsivat ran-
gaistuksensa. He eivät olleet totelleet Luojaansa. 
Siksi rangaistus oli oikeudenmukainen ja reilu. 
Kun Jumala rankaisee syntisiä, kukaan ei voi syyt-
tää häntä epäreiluksi. 

Kyllä me kaikki tosiaan olemme osa Aadamin 
perhettä tai Aadamin joukkuetta, emmekä voi mil-
lään teollamme muuttaa tilannetta. Voit yrittää olla 
kiltti, käydä kirkossa, rukoilla, mutta et silti pysty 
poistamaan synnin pimeyttä. Jumalalla oli kuiten-
kin jo ennen Aadamin ja Eevan syntiinlankeemusta 
ihana suunnitelma. 

Kun Jumala puhui Aadamille ja Eevalle,  hän antoi 
vihjeen, että hän tekisi jotain tälle ongelmalle. Hän 
lupasi lähettää jonkun tuhoamaan paholaisen val-
lan. Monta sataa vuotta myöhemmin hän lähetti 
ainoan Poikansa, Jeesuksen. Jeesus ei kuulunut 
Aadamin joukkueeseen, sillä hän ei ollut synty-
mästään asti syntinen. Jeesus ei tehnyt koskaan 
syntiä, mutta hän rakasti syntisiä ihmisiä ja maksoi 
hinnan saadakseen syntiset pois Aadamin joukku-
eesta. 

Rahalla ei kukaan meistä pysty ostamaan vapaut-
taan. Jeesus kuoli ristillä ja antoi elämänsä lun-
naiksi monen edestä (Mark. 10:45). Kun halutaan 
vapauttaa joku, on maksettava lunnaat eli hinta 
vapaudesta. Jeesus maksoi tämän hinnan kalliilla 
verellään. Hän nousi kuolleista ja elää ikuisesti. 
Hän voi poistaa kaiken syntisi. Hän voi pelastaa 
sinut ansaitsemaltasi rangaistukselta. Minä en voi 
sitä tehdä eikä kukaan muukaan, mutta Jeesus voi. 
Kun uskot Jeesukseen, voit olla varma siitä, että 
pääset kuoltuasi taivaaseen. Et joudu kärsimään 
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Jumalan rangaistusta syntiesi takia. Jeesus muuttaa 
sinut erilaiseksi ihmiseksi. Jeesus sanoi: ”Se joka 
seuraa minua, ei kulje pimeässä” (Joh. 8:12). Siinä 
puhutaan synnin pimeydestä. 

Haluatko uskoa Jeesukseen? Kerro hänelle juuri 
nyt, siinä missä olet, että olet pahoillasi siitä, ettet 
ole totellut Jumalaa. Kiitä Jeesusta, että hän kuoli 
maksaakseen hinnan, jotta saisi vapautettua sinut 
Aadamin joukkueesta. Pyydä häntä poistamaan 
kaikki synnistä johtuva pimeys ja muuttamaan 
sinut. Jos tulet Jeesuksen luo, hän pitää lupauksen-
sa eikä aja sinua pois (Joh. 6:37). 

KERTAUSKISA 

Etsi kuvat seuraavista asioista ja liimaa ne saman-
kokoisille korteille: tietokone, lintu, vauva, itkevä 
lapsi, kukka, eläin, perhonen, ohdake, puu, kuollut 
kasvi, kala, sade. 

- Laita kortit pöydälle kuvapuoli alaspäin. 

- Kun lapsi vastaa kysymykseen oikein, hän 
saa 10 pistettä joukkueelleen. 

- Sitten hän saa valita kortin ja kertoa, oliko 
kuvan esittämä asia maailmassa jo ennen 
syntiinlankeemusta. Jos hän vastaa oikein, 
joukkue saa 10 lisäpistettä. (Alleviivattuja 
asioita ei ollut maailmassa ennen syntiin-
lankeemusta.) 

KERTAUSKYSYMYKSET 

1 Minkä erityisen säännön tai käskyn Jumala 
antoi Aadamille Eedenin puutarhassa? (Hän 
ei saa syödä hyvän- ja pahantiedon puun 
hedelmää.) 

2 Minkä eritystehtävän Aadam sai Jumalalta? 
(Hänen piti antaa eläimille nimet.) 

3 Minkä erityislahjan Jumala antoi Aadamil-
le? (Vaimon, Eevan.) 

4 Kuka houkutteli Eevaa olemaan tottelematta 
Jumalaa? (Paholainen.) 

5 Miten paholainen houkutteli Eevaa tottele-
mattomuuteen? (Hän sanoi, ettei Eeva kuo-
lisi ja että hän olisi hedelmää syötyään kuin 
Jumala.) 

6 Miten Aadamin ja Eevan synti vaikutti si-
nuun ja minuun? (Siitä seurasi, että mekin 
olemme syntisiä.) 

7 Mitä synti on? (Sitä, ettei tottele Jumalaa.) 

8 Miltä Aadamista ja Eevasta tuntui kohdata 
Jumala syntiinlankeemuksen jälkeen? (He 
olivat peloissaan.) 

9 Miten Jumala rankaisi heitä? (Heidät ajet-
tiin ulos Eedenin puutarhasta ja he menetti-
vät ystävyytensä Jumalan kanssa.) 

10 Mikä on meidän syntiemme rangaistus? 
(Ikuinen ero Jumalasta.) 

11 Mistä hienosta tapahtumasta Jumala antoi 
vihjeen Aadamille ja Eevalle? (Pelastajan 
tulemisesta.) 

12 Miksi Jeesus voi pelastaa sinut? (Hän on 
Jumalan Poika, joka kuoli ja nousi kuolleis-
ta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 9 

Oppitunti 3 

Punainen sivu – Jeesuksen veri 
Raamatunkohdat: Luuk. 2:1-20; 23:27-49; Joh. 
19:1-42: Matt. 27:46; Mark. 15:34; 16:1-8; Joh. 
20:1-10 

Päätotuus: Jeesus kuoli syntisten puolesta 

Sovellus: 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, 
joka kuoli puolestasi pelastaakseen sinut 

Raamatunlause:  

”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin 
oli kirjoitettu” 1. Kor. 15:3b 

Havaintovälineet: Kuvat 3-1…3-6 

Tuntirunko 
Johdanto 

Kertomus palomiehestä 

Tapahtumien kulku 
1 Ihmiset Aadamista lähtien ovat syntisiä 
2 Enkelit ilmoittavat Jeesuksen syntymästä 
3 Paimenet lähtevät Betlehemiin etsimään Pe-

lastajaa 
4 Paimenet löytävät Pelastajan 
5 Jeesus kasvaa aikuiseksi ja elää täydellisen 

elämän 
6 Jeesus naulitaan ristille 
7 Toinen rikollisista puhuu Jeesukselle 
8 Jeesus kuulee häntä 
9 Jeesus sanoo: ”Se on täytetty” 
10 Jeesus haudataan 
11 Naiset menevät haudalle 

Huippukohta 
Enkeli kertoo heille: ”Hän on noussut kuolleis-
ta” 

Lopetus 
 He juoksevat kertomaan uutiset 
 Jeesus elää ja voi pelastaa 

Jeesus Kristus on ainoa, joka voi tuoda meidät 
Jumalan luo 

 

 
 

 

 

 
 

 

Raamatunlauseen opettaminen 
Johdanto: 

Onko veljesi tai siskosi koskaan vapaaehtoisesti 
kärsinyt rangaistusta jostakin, minkä sinä olet teh-
nyt? 

Ehkä on vaikea kuvitella, että niin voisi tapahtua. 
Mutta vielä vaikeampaa on kuvitella seuraavaa. 
Rikollinen kidnappaa liikemiehen pojan, varastaa 
tämän auton ja rikkoo miehen kotitalon ikkunat. 
Kun rikollinen saadaan kiinni, liikemies tarjoutuu 
vapaaehtoisesti menemään vankilaan rikollisen 
sijasta. No, tämä tarina oli mielikuvitusta, mutta 
jotain vielä paljon ihmeellisempää on oikeasti ta-
pahtunut. 

Esitys:  

Luen teille siitä.  

(Lue raamatunlause Raamatustasi ja näytä sitten 
sama lause kirjoitettuna havaintovälineeseen.) 

Selitys: 

Kristus – eli Jeesus on se, jonka Jumala oli luvan-
nut lähettää, Jumalan ainoa Poika, joka oli aina 
asunut taivaassa Isä Jumalan kanssa. 

kuoli – Jeesuksesta tuli ihminen ja hän kuoli ristil-
lä. 

meidän syntiemme vuoksi – me olimme hänen vi-
hollisiaan, teimme paljon sellaista, joka ei miellyt-
tänyt Jumalaa, mutta Jeesus kärsi rangaistuksen 
meidän puolestamme.  

niin kuin oli kirjoitettu – Raamattu, Jumalan sana 
kertoo, että nämä asiat tapahtuivat. Voimme olla 
varmoja, että se on totta. 

Sovellus: 

Oletko koskaan miettinyt: ”Kristus kuoli minun 
syntieni vuoksi”? Se on paljon ihmeellisempi asia 
kuin tarina liikemiehestä. Jeesus kuoli, jotta voisi 
pelastaa sinut. 

Toistaminen:  

Käytä käsiliikkeitä – ”Kristus kuoli” (tee risti etu-
sormien avulla) ”meidän syntiemme vuoksi” (kä-
det sydämen kohdalle) ”niin kuin oli kirjoitettu” 
(kädet vierekkäin kämmenet ylöspäin Raamatun 
muotoisesti). 
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Oppitunti 
”Katso – tuolla ylhäällä ikkunassa on poika!” pa-
lomies huudahti. Talossa syttynyt tulipalo levisi 
nopeasti. ”Olet oikeassa”, sanoi toinen palomies. 
”Menen sisään!” Ja niin hän paineli vaaraa kohti. 
Tuntui kestävän ikuisuuden ennen kuin hänet näh-
tiin ikkunassa pojan vierellä. Tikkaita pitkin oli 
mahdotonta päästä alas, sillä liekit olivat levinneet 
jo lähelle ikkunaa. Isokokoinen palomies nosti 
pojan harteilleen. Ainoa tie ulos oli kulkea savun 
täyttämän porraskäytävän kautta takaovelle. Roh-
kea palomies onnistui yrityksessään. Hän kantoi 
pojan turvaan ja pelasti hänet vaarasta. Mekin tar-
vitsemme pelastusta vaarasta. Tietenkään meidän 
kohdallamme kyse ei ole tulipalosta. Osaatko sa-
noa, mistä me tarvitsemme pelastusta? (Näytä Sa-
nattoman kirjan tummaa sivua ja anna lasten vas-
tata.) Synti tuli maailmaan, kun Aadam ja Eeva 
eivät totelleet Jumalaa. 

Satoja vuosia kului. Aadam ja Eeva kuolivat. Hei-
dän lapsensa kuolivat. Ja heidän lastenlapsensa 
kuolivat. Jokaisella oli sama kauhea ongelma: synti 
ja ero Jumalasta. Oliko ongelmaan mitään vastaus-
ta? Niin monta vuotta kului, että jotkut ihmiset 
ajattelivat Jumalan jo unohtaneen lupauksensa. 
Hänhän oli luvannut lähettää jonkun, joka voisi 
korjata Aadamin tekemän virheen. 

Kuva 3-1 (Enkeli ja Maria) 

Mutta Jumala ei unohda lupauksiaan. Ensin Jumala 
lähetti enkelin, Jumalan viestinviejän,  erään nuo-
ren naisen luokse. Enkeli kertoi jännittävän asian. 
Jumala lähettäisi täsmällisen tarkasti suunniteltuun 
aikaan jonkun aivan erityisen maailmaan. 

Kuva 3-2 (Paimenet, lampaat, enkeli) 

Enkeli tuli ilmoittamaan uutista paimenille. Ryhmä 
paimenia oli vartioimassa lampaitaan Betlehemin 
ulkopuolella sijaitsevilla kukkuloilla. Paimenet 
olivat ihmeissään ja peloissaan nähdessään enkelin. 
Kuten useimmat muutkaan ihmiset eivät hekään 
olleet koskaan aiemmin nähneet enkeliä! (Voit 
antaa lapsen lukea enkelin sanoman Luuk. 2:10-
12.) ”Älkää pelätkö!” sanoi tämä taivaallinen sa-
nansaattaja. ”Minä ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavi-
din kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Te löydätte 
lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” 

Yhtäkkiä koko taivas täyttyi enkelien kuorosta, 
joka ylisti Jumalaa. Me emme tiedä, kauanko tämä 
vaikuttava näky kesti. Vasta kun enkelit olivat 
menneet, paimenet alkoivat jutella keskenään. He 
olivat iloisia, pelokkaita ja innoissaan – kaikkea 
yhtä aikaa! 

”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on 
tapahtunut”, he sanoivat toisilleen. He eivät todel-
lakaan osanneet odottaa Pelastajan makaavan kar-

jan ruokintakaukalossa. Mutta he tiesivät, mikä 
pelastaja on. Tiedätkö sinä? Se tarkoittaa henkilöä, 
joka pelastaa muita vaaroista, kuten se isokokoinen 
palomieskin teki. Ehkä olet kuullut uutisen vuori-
kiipeilijöistä, jotka ovat pudonneet ja joku on tullut 
pelastamaan heitä. Sitä henkilöä, joka pelastaa 
toisen, kutsutaan pelastajaksi. Mutta se Pelastaja, 
josta enkeli puhui, oli tulossa pelastamaan ihmisiä 
synnistä ja heidän ansaitsemastaan rangaistuksesta. 
(Näytä Sanattoman kirjan tumma sivu.) Sinä olet 
vaarassa, koska olet ollut Jumalalle tottelematon 
vihaisten ajatustesi, riitojen, valheiden, petkuttami-
sen ja monen muun asian takia. Me kaikki an-
saitsemme Jumalan rangaistuksen. Jumala puhuu 
Raamatussa näin: ”Kuolema on … sen osana, joka 
on syntiä tehnyt” (Hes. 18:4). Se tarkoittaa sitä, 
että jos et tottele Jumalaa – vaikka se tapahtuisi 
vain kerran – sinua pitää rangaista. Et voi lopettaa 
väärin tekemistä, sillä synnillä on vahva ote si-
nuun. Tarvitset pelastusta ja muutosta. Haluatko 
tietää enemmän tästä Pelastajasta? Paimenet halu-
sivat. Siksi he kiiruhtivat Betlehemiin etsimään 
häntä. 

(Ei kuvaa.) 

Ja kyllä, he löysivät hänet. Hän oli tallissa naisen 
ja miehen kanssa. Keitä he olivat? Vastasyntynyt 
vauva oli Jumalan ainoa Poika. Hänen elämänsä ei 
alkanut sinä iltana, sillä hän oli elänyt ikuisuudessa 
Jumalan kanssa taivaassa. Hän oli luonut maail-
man. Enkelit olivat kumartaneet ja totelleet häntä. 
Ja nyt hän syntyi vauvaksi. Hän oli oikea pikku-
vauva ja samaan aikaan Jumala. Nainen oli hänen 
äitinsä Maria, jonka Jumala oli valinnut tuomaan 
Jumalan Pojan maailmaan. Mies oli Joosef. Hän oli 
Marian aviomies, muttei kuitenkaan vauvan isä. 
Tällä vauvalla ei ollut ihmistä isänä, sillä hän oli 
Jumalan Poika ja hänen syntymänsä oli ihme. Tätä 
on vaikea ymmärtää, mutta me tiedämme sen ole-
van totta, sillä niin Raamatussa sanotaan. 

”Hänen nimensä on Jeesus”, Maria ja Joosef var-
maan kertoivat paimenille. Jumala oli käskenyt 
heidän antaa vauvalle juuri tämän nimen. Jeesus 
tarkoittaa Pelastajaa. Jumalan lähettämä Pelastaja 
ei ollut kukaan muu kuin hänen oma Poikansa. Ei 
kukaan muu olisi pystynyt olemaan Pelastaja. 

Jumala rakasti ihmisiä kuten sinua tai minua niin 
paljon, että hän lähetti ainoan Poikansa Pelastajak-
si. Hänen Poikansa rakasti meitä niin paljon, että 
hän jätti taivaan ja tuli tähän talliin. 

Kuva 3-3 (Jeesus ihmisten keskellä) 

Jeesus ei tietenkään kasvanut tallissa, vaan heillä 
oli koti. Jeesus oli erilainen lapsi, koska synti ei 
ollut pilannut häntä. Hän oli ainoa koskaan synty-
nyt henkilö, joka ei ollut syntinen. Kaikki mitä hän 
teki, oli hyvää, oikeaa ja ystävällistä. Hän toimi 
aina Jumalaa miellyttävällä tavalla. Aikuiseksi 
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vartuttuaan Jeesus paransi sairaita ihmisiä silmän-
räpäyksessä. Hän saattoi herättää kuolleita ihmisiä 
henkiin ja tyynnyttää myrskyn hetkessä. Miksi hän 
pystyi tekemään kaikkea tällaista? (Anna lasten 
vastata.) Kyllä, koska hän oli Jumala. Hän oli kui-
tenkin myös todellinen ihminen, joka näytti saman-
laiselta kuin muutkin ihmiset. 

Jeesuksen piti tehdä vielä jotain muutakin, jos hän 
halusi olla Pelastaja. Hän teki niin, vaikka se oli 
hyvin, hyvin vaikeaa. Vaikka Jeesus olikin hyvä ja 
kiltti, hänen vastustajansa punoivat juonia häntä 
vastaan. Niinpä Jeesus pidätettiin ja tuomittiin 
kuolemaan. Eräänä aamuna karskit roomalaiset 
sotilaat veivät hänet mäenrinteelle vähän Jerusale-
min ulkopuolelle. 

Kuva 3-4 (Jeesus ja rikolliset ristillä) 

Sotilaat laskivat kolme puuristiä maahan. Kaksi 
niistä oli rikollisia varten, jotka kuolisivat samana 
päivänä. Luultavasti he kirosivat ja rimpuilivat, 
kun sotilaat pitelivät heitä ja naulasivat heidät ris-
teille. Kun he ottivat Jeesuksen, hän ei rimpuillut. 
Hän olisi voinut karata, mutta antautui heille eikä 
sanonut sanaakaan. Naulat naulattiin hänen käsiin-
sä ja jalkoihinsa. Jeesus tunsi kovaa kipua. Kuiten-
kin hän tiesi, että tämän piti tapahtua, jotta syntiset 
voisivat pelastua. Jeesus tiesi tämän olevan osa hän 
Isänsä suunnitelmaa. 

Hänen ristinsä – ja toiset kaksi ristiä – nostettiin 
maasta pystyyn. Jeesus kärsi kovia tuskia roikku-
essaan  ristillä. Seuraava pienen Sanattoman kir-
jamme sivu onkin väriltään punainen kuin veri, 
sillä se kertoo Jeesuksen kuolemasta syntisten puo-
lesta. Jumala oli sanonut, ettei ”anteeksianto ole 
mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta” (Hepr. 
9:22). Jeesus kärsi ja vuosi verta voidakseen pelas-
taa meidät synnistä. 

Vielä kärsimystensä aikanakin Jeesus pelasti erään 
ihmisen synniltä ja sen seurauksilta. Kyse ei ollut 
sotilaista, jotka heittivät arpaa, kuka saisi Jeesuk-
sen paidan. Kyse ei ollut Mariastakaan eikä kenes-
täkään Jeesuksen ystävästä, vaikka kaikki hekin 
tarvitsivat Pelastajaa. Kyse oli jostakusta muusta. 
Yhtäkkiä toinen rikollisista ymmärsi, ettei hän 
ollut valmis kuolemaan. Hän ei ollut totellut Juma-
laa ja siksi olisi kauheaa joutua Jumalan eteen. 
Jotenkin hän ymmärsi, että viereisellä ristillä roik-
kuva mies oli ainoa, joka voisi auttaa häntä. ”Jee-
sus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi”, hän 
aneli. Jeesus muisti häntä juuri sillä hetkellä. Jee-
suksesta tuli tämän rikollisen Pelastaja niin, ettei 
hänen tarvinnut kärsiä ansaitsemaansa rangaistusta 
synneistä. Jeesus sanoi rikolliselle: ”Jo tänään olet 
minun kanssani paratiisissa.” Jeesus pystyi toimi-
maan näin, sillä hänet oli todella pantu rikollisen 
paikalle ja Jumala rankaisi häntä tämän rikollisen 
synneistä. 

Sinäkin voit olla aivan yhtä varma, että olet jona-
kin päivänä Jeesuksen kanssa taivaassa. Sinun 
tulee vain uskoa, että Jeesus kärsi myös sinun ran-
gaistuksesi. Pyydä Jeesusta auttamaan ja pelasta-
maan, kuten rikollinenkin teki. Raamattu sanoo: 
”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” (Apt. 
16:31). Uskominen tarkoittaa riippuvaisuutta ja 
luottamista. Pelastuminen tarkoittaa sitä, ettei jou-
du kadotukseen ja pääsee irti synnin otteesta. Jos 
todella haluaisit pelastua etkä vielä ole varma, 
miten se voi tapahtua, juttelen mielelläni kanssasi 
(kerro missä ja milloin) ja näytän, mitä Jumala 
sanoo asiasta Raamatussa. Minä en tietenkään voi 
pelastaa sinua, vain Jeesus voi. 

Jeesuksen ollessa ristillä jotain hyvin epätavallista 
tapahtui. Luen siitä Raamatusta (lue Luuk. 23:44 – 
anna lasten löytää vastaus kuuntelemalla). Keski-
päivällä outo pimeys tuli koko maan ylle kolmen 
tunnin ajaksi. Tällöin Jeesuksen kärsimykset olivat 
kovimmillaan. Hän otti päällensä koko maailman 
synnit ja Jumala rankaisi häntä ikään kuin Jeesus 
olisi tehnyt kaikki ne vääryydet. Jeesus huusi: 
”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Matt. 
27:46, Mark. 15:34). Jeesus oli yksin eikä hänen 
Isänsä auttanut häntä. Jumala ei voinut olla Jeesus-
ta lähellä, koska Jeesus kantoi maailman syntejä 
päällään. Jumala pystyi vain rankaisemaan häntä. 
Jokaisen minuutin on täytynyt kulua todella hitaas-
ti, mutta vihdoin se oli ohi. ”Se on täytetty!” Jeesus 
huusi ja kuoli. 

Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, voit olla varma, 
että hän kantoi sinunkin syntiesi täyden rangaistuk-
sen. Hän teki kaiken tarvittavan. Jos Jeesus on 
sinun Pelastajasi, Jumala ei koskaan rankaise si-
nua. Ei kukaan voi tehdä enempää syntien suhteen 
kuin mitä Jeesus teki. Siksi hän huusi: ”Se on täy-
tetty!” 

(Ei kuvaa.) 

Eräs Jeesuksen ystävä sai luvan ottaa Jeesuksen 
ruumiin ristiltä. Hän kääri sen pellavavaatteeseen 
ja pani uuteen hautakammioon. Iso kivi vieritettiin 
paikoilleen sinetiksi haudan oviaukolle. Jeesuksen 
seuraajat olivat syvästi murheellisia, epätietoisia ja 
peloissaan. He eivät ymmärtäneet, miksi tämä 
kaikki oli tapahtunut. Ehkä he olivat huolissaan 
myös oman henkensä puolesta, sillä he olivat Jee-
suksen ystäviä. 

Kolme päivää myöhemmin naiset, jotka olivat 
Jeesuksen ystäviä, tulivat haudalle. He tahtoivat 
laittaa tuoksuöljyä Jeesuksen hautavaatteen poi-
muihin, kuten siihen aikaan oli tapana tehdä.  

Saapuessaan puutarhahaudalle he huomasivat 
hämmästyksekseen, että valtava kivi oli vieritetty 
pois haudan suulta. Luullessaan, että Jeesuksen 
ruumis oli ryöstetty, yksi naisista juoksi kiireesti 
kertomaan siitä opetuslapsille. 
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Kuva 3-5 (Naiset haudalla) 

Toisten naisten seisoessa haudalla heidän eteensä 
ilmestyi yhtäkkiä loistava enkeli. Enkelin sanat 
olivat varmastikin kaikkein jännittävimmät sanat, 
jotka he olivat ikinä kuulleet: 

”Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesus-
ta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin 
kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paik-
ka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan 
hänen opetuslapsilleen: ’Hän on noussut kuolleis-
ta.’” 

Sydän tulvillaan iloa naiset kiiruhtivat kertomaan 
opetuslapsille ilosanomaa: Jeesus elää! 

Tämä on ilosanoma myös sinulle! Jeesuksen kuo-
lema, hautaaminen ja ylösnousemus olivat kaikki 
osa Jumalan suunnitelmaa. Koska Jeesus elää, sinä 
voit tietää, että Jumala hyväksyi Jeesuksen kärsi-
män rangaistuksen puolestasi. Koska Jeesus elää, 
hän voi muuttaa sinun sisimpäsi niin, että voit elää 
miellyttäen häntä. Koska Jeesus elää, sinulla on 
mahdollisuus olla kerran hänen luonaan taivaassa. 
Eikö ole mahtava uutinen! 

Eipä siis ihme, että naiset kiiruhtivat juosten ope-
tuslasten luo. Opetuslasten oli kuitenkin vaikea 
uskoa. Kaksi heistä, Pietari ja Johannes, juoksivat 
haudalle nähdäkseen itse, mitä oli tapahtunut. Kun 
he saapuivat sinne, he huomasivat, että kivi oli 
vieritetty pois haudan suulta, ja hauta oli tyhjä. 
Siellä olivat vain Jeesuksen käärinliinat. Johannes 
uskoi Mestarin olevan elossa, mutta Pietarin aja-
tuksista emme tiedä. 

Pian ylösnoussut, elävä Jeesus osoittaisi sen olevan 
totta. 

Kuva 3-6 (Risti) 

Ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa avulla 
Jeesus voi tuoda taivaaseen kaikki ne, jotka usko-
vat häneen. Vain hän voi pelastaa sinut synnistä ja 
ansaitsemaltasi rangaistukselta. Sinun on luotettava 
Jeesukseen ja jätettävä kaikki sen tiedon varaan, 
että Jeesus kuoli sinun puolestasi ja ylösnousemus 
todistaa hänen kärsineen koko rangaistuksesi. Usko 
häneen nyt. Raamatussa sanotaan: ”Usko Herraan 
Jeesukseen, niin pelastut” (Apt. 16:31).  Jos uskot 
Jeesukseen, hän varmasti vie sinut taivaaseen. Jos 
et usko Jeesukseen, tiedä, ettei ole muuta tapaa 
tulla Jumalan luo.  

 

 

 

 

 

 

KERTAUSKISA  ”KARKKIPURKKI” 

Laita karkkeja tms. sellaiseen purkkiin, jossa on 
melko kapea suuaukko. 

- Kun lapsi vastaa kysymykseen oikein, hän 
saa 10 pistettä joukkueelleen. 

- Sitten hän laittaa kätensä purkkiin ja ottaa 
sieltä niin monta karkkia kouraansa kuin 
kykenee. Joukkue saa lisäpisteitä karkkien 
lukumäärän verran. 

- Karkit laitetaan aina takaisin purkkiin ja 
jaetaan kaikkien lasten kesken kerhon lo-
pussa! 
 

KERTAUSKYSYMYKSET  

1 Mitä Pelastaja tekee? (Pelastaa ihmisiä.) 

2 Kuka ilmoitti Pelastajan syntymästä pai-
menille? (Enkeli.) 

3 Miksi Jumala lähetti Poikansa? (Hän ra-
kasti syntisiä.)  

4 Miten Jeesus-lapsi oli erilainen kuin muut 
lapset? (Hänelle ei ollut maallista isää eikä 
hän tehnyt syntiä.) 

5 Kenet Jeesus pelasti synnin rangaistukselta 
roikkuessaan ristillä? (Rikollisen.) 

6 Mitä outoa tapahtui Jeesuksen ollessa ris-
tillä? (Keskipäivän pimeys kolmen tunnin 
ajan.) 

7 Miksi Jumala hylkäsi Poikansa ristillä? 
(Koska Jeesus otti koko maailman synnit 
päällensä.) 

8 Mitä tapahtui Jeesuksen ruumiille sen jäl-
keen, kun hän oli kuollut? (Se laitettiin 
hautaan.) 

9 Millaisen yllätyksen naiset kokivat men-
nessään haudalle? (Enkeli kertoi Jeesuksen 
olevan elossa.) 

10 Mistä Sanattoman kirjan punainen sivu 
kertoo? (Jeesuksen verestä.) 

11 (Näytä kuva 3-4.) Mitä toinen rikollinen 
pyysi Jeesukselta? (”Muista minua, kun tu-
let valtakuntaasi” – hän pyysi Jeesusta aut-
tamaan ja pelastamaan.) 

12 (Näytä kuva 3-6.) Miksi lastenkin on tär-
keää ymmärtää Jeesuksen ristinkuoleman 
merkitys? (Vain Jeesuksen kautta voi pääs-
tä taivaaseen.) 
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Oppitunti 4 

Puhdas sivu – Suhde Jumalaan kun-
toon 
Raamatunkohdat: Luuk. 24:13-46; Joh.20:24-29; 
Apt. 13:39; Room. 5:1 

Päätotuus:  

On mahdollista saada suhde Jumalaan kuntoon  

Sovellus: 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, 
niin tulet vanhurskaaksi 

Raamatunlause: 

”Hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee 
vanhurskaaksi” Apt. 13:39 

(Ehdotamme, että opetat tämän jakeen vasta raa-
matunkertomuksen jälkeen, jolloin lasten on hel-
pompi ymmärtää se.) 

Havaintovälineet: Kuvat 4-1…4-6, jokin ostos ja 
kuitti 

Tuntirunko 
Johdanto 

Kertaa Sanattoman kirjan väreistä kultainen, 
tumma ja punainen. 

Tapahtumien kulku 
1 Kleopas ja tämän ystävä kävelevät Emma-

ukseen  
2 Jeesus liittyy seuraan  
3 He kertovat Jeesuksen kuolemasta  
4 Jeesus selittää Vanhan testamentin profeti-

oita 
5 He syövät Emmauksessa 
6 Miehet tunnistavat Jeesuksen 
7 Jeesus katoaa näkyvistä 
8 He kertovat muille opetuslapsille, Tuomas 

ei ole paikalla 
9 Ylösnoussut Kristus ilmestyy 
10 Tuomas reagoi uutisiin 
11 Jeesus ilmestyy uudestaan 

Huippukohta 
Tuomas: ”Minun Herrani ja Jumalani!” 

Lopetus 
Jeesus ilmestyy muillekin 

Jeesus palaa taivaaseen 

Uutinen ylösnousemuksesta leviää 
(Apt. 13:39)  

 

 

Raamatunlauseen opettaminen 
Johdanto: 

Leikitaan vastakohtaleikkiä – minä sanon sanan ja 
te sanotte vastakohdan. 

Musta   (Valkoinen) 

Suuri   (Pieni) 

Ylös   (Alas) 

Epäusko  (Usko) 

Kuuntele, mitä Raamattu sanoo uskomisesta. 

Esitys:  

(Lue Apt. 13:39 Raamatusta ja näytä sitten havain-
toväline.)  

Selitys: 

Hänen ansiostaan – ”hän” tarkoittaa Jeesusta. Hän 
on Jumalan ainoa Poika. Jeesus kuoli syntisten 
puolesta. Hän nousi kuolleista ja elää ikuisesti. 
Jeesuksen ansiosta sinulle voi tapahtua jotain ih-
meellistä. 

Tulee vanhurskaaksi – vanhurskas on vaikea sana, 
mutta se tarkoittaa sitä, että Jumala näkee sinut 
ikään kuin et olisi koskaan tehnyt mitään väärää. 
Vain yksi ihminen pystyi elämään ilman syntiä. 
Kuka? Jeesus Kristus. Kun tulet vanhurskaaksi, 
Jumala näkee sinut siitä lähtien ”Kristuksessa” eli 
täydellisen hyvänä, millainen Jeesuskin on. Tästä 
Sanattoman kirjan puhtaassa sivussa on kysymys. 

Uskoo – uskominen ei ole vain tietämistä tai ym-
märtämistä, vaan paljon enemmän. Petrin setä lu-
pasi viedä hänet kuumailmapalloajelulle. Petri 
halusi mennä, mutta mietti: ”Onkohan se turvallis-
ta?” Setä vakuutteli hänelle: ”Petri, olen lentänyt 
monta kertaa. Serkkusi Nikokin oli kerran kyydis-
säni.” Petri sanoi: ”Okei”, muttei vieläkään ollut 
valmis luottamaan setäänsä. Kuitenkin kahden 
viikon päästä he lähtivät kuumailmapalloajelulle. 
Petri luotti siihen, että setä osaisi käsitellä palloa 
turvallisesti. Hän jättäytyi setänsä varaan. Sitä sana 
”uskoa” tarkoittaa. Olet riippuvainen Jeesuksesta ja 
jätät itsesi hänen varaansa. Jeesus ottaa sinun syn-
tisi ja puhdistaa sinut. 

Jokainen – tämä koskee sinua, sinua ja sinua – 
jokaista meistä iästä riippumatta, olit sitten hyvä tai 
paha. Jos olet pahoillasi siitä, miten olet pahoitta-
nut Jumalan mielen ja haluat saada suhteen Juma-
laan kuntoon, tämä on sinua varten. Ehkä sinäkin 
haluat uskoa Jeesukseen ja tulla vanhurskaaksi, 
muttet tiedä miten. Autan sinua mielelläni ymmär-
tämään, mitä Jumala sanoo Raamatussa (kerro 
missä ja milloin). 
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Sovellus: 

Jos et usko Jeesukseen, et ole tullut vanhurskaaksi 
eikä suhteesi Jumalaan ole kunnossa. Usko Jeesuk-
seen Pelastajanasi, niin tulet vanhurskaaksi. 

Toistaminen: ”Popcorn eli ylös alas”  

Aloita raamatunkohdalla eli osoitteella. Sano pieni 
pätkä jaetta, pysähdy ja istuudu. Lapset nousevat 
ylös ja jatkavat jaetta, kunnes sinä nouset taas ylös. 
Silloin lapset lopettavat jakeen toistamisen ja istuu-
tuvat. Sinä jatkat jaetta, kunnes istut uudestaan. 
Lapset nousevat jälleen ylös ja jatkavat jaetta. 
Toistakaa jaetta useita kertoja. Anna eri lasten 
toimia leikin johtajina. 

Oppitunti 
Nyt olet oppinut ”lukemaan” joitakin Sanattoman 
kirjan sivuja! (Anna lasten kertoa jo opetettujen 
kolmen sivun merkitys.) Jos haluaisimme lisätä 
vielä yhden sivun, jossa kerrottaisiin millainen 
elämä miellyttää Jumalaa, minkä värinen se voisi 
olla? (Anna lasten vastata.) Kyllä, puhtaan valkoi-
nen sivu kuvaisi täydellistä, Jumalaa ilahduttavaa 
elämää. Silloin ei koskaan oltaisi tottelemattomia 
Jumalalle. Sellaisen elämän tarvitsee se, joka aikoo 
elää Jumalan kanssa. Eikö tunnukin mahdottomalta 
meidän kannaltamme! Onneksi Jumalalla oli ih-
meellinen suunnitelma, jonka avulla mahdottomas-
ta tuli mahdollista. Jumalan suunnitelmaan kuului 
Jeesuksen, Jumalan ainoan Pojan, kuolema ja ylös-
nousemus. Siihenhän me jäimme viime kerralla, 
eikö vaan? Mutta vain harvat ihmiset olivat kuul-
leet tämän hyvän uutisen. 

Kaksi ihmistä kulki pölyistä tietä pitkin masentu-
nein mielin. He olivat Jeesuksen seuraajia, jotka 
olivat ehkä nähneet Jeesuksen ristilläkin. He olivat 
kuulleet naisilta, että hautakivi oli vieritetty pois 
hautakammion suulta ja että Jeesus oli elossa. 
”Kunpa se olisikin totta, mutta todennäköisesti 
naiset vain kuvittelivat”, he varmaan ajattelivat. 

Kuva 4-1 (Kaksi miestä ja Jeesus) 

Kävellessään vähän yli kymmenen kilometrin mat-
kaa Jerusalemista Emmaukseen (näytä kartalta, jos 
mahdollista) miehet puhelivat hiljaa keskenään. He 
yrittivät ymmärtää kaikkea sitä, mitä oli tapahtu-
nut. Silloin tuntematon mies lähestyi heitä ja lähti 
kulkemaan heidän seurassaan. Mies kysyi, mistä he 
olivat puhuneet keskenään. (Voit kysyä lapsilta, 
mitä he olisivat kertoneet muukalaiselle.) 

Toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: ”Taidat 
olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tie-
dä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut.” 

Sitten he kertoivat miehelle Jeesuksesta, siitä kuin-
ka Jeesus oli opettanut ihmisiä ja kuinka hän oli 
kuollut ristillä. He olivat pettyneitä, sillä he olivat 

ajatelleet, että Jumalan lupaama Pelastaja tuhoaa 
Israelin vihollisen, Rooman, ja perustaa Jumalan 
valtakunnan maan päälle. 

Miehet puhuivat myös naisista, jotka olivat kerto-
neet Jeesuksen olevan elossa. Varmaankaan nämä 
kaksi opetuslasta eivät uskoneet kuulemiaan puhei-
ta. 

Muukalainen katsoi heitä ja sanoi: ”Voi teitä ym-
märtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan 
kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri 
niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirk-
kauteensa.” Muukalainen muistutti heitä kaikesta 
siitä, mitä Vanhan testamentin profeetat olivat 
kirjoittaneet tulevasta Pelastajasta. Jumala oli sa-
nonut sanassaan, että Pelastaja kuolisi syntien ta-
kia. Kuitenkaan nämä kaksi opetuslasta eivät us-
koneet, vaikka muukalaisen puhe saikin heidät 
tuntemaan olonsa vähän paremmaksi.  

On syntiä olla uskomatta Jumalan sanaan.  Ehkä 
olet jo oppinut, mitä kultainen, tumma ja punainen 
sivu Sanattomassa kirjassa tarkoittavat. Olet kuul-
lut, mitä Jumalaa sanoo sinun synneistäsi. Olet 
oppinut, mitä Jeesus teki syntisten vuoksi. Tiedät 
Jumalan haluavan sinun kääntyvän pois vääryyk-
sistä ja uskovan hänen Poikaansa. Oletko jo tehnyt 
niin? Jos et, sitten et täysin usko Jumalan sanaan ja 
se ei ole Jumalalle mieleen. 

Nämä kaksi miestä Emmauksen tiellä eivät hekään 
uskoneet, vaan olivat hämmentyneitä ja surullisia.  

Kuva 4-2 (Jeesus leipä kädessä) 

Koska oli jo melkein ilta heidän saapuessaan Em-
maukseen, missä he asuivat, he pyysivät muuka-
laista jäämään heidän luokseen. Hän suostui pyyn-
töön, ja he istuutuivat yhdessä illalliselle. Muuka-
lainen otti leivän, kiitti Jumalaa siitä, mursi sen ja 
antoi miehille. Raamatussa sanotaan, että kun 
muukalainen teki näin, ”heidän silmänsä aukenivat 
ja he tunsivat hänet.” Hän oli elävä Jeesus! Raama-
tussa sanotaan, että samassa Jeesus oli jo poissa. 
Miehet varmaan tuijottivat toisiaan hämmästynei-
nä. Se oli totta! Jeesus elää! He olivat olleet epäus-
kossaan sokeita, mutta nyt he olivat nähneet hänet 
ja he uskoivat. 

He olivat todella iloisia ja muuttuneita miehiä näh-
tyään Jeesuksen elossa. Kyllä, Jeesus elää ja voi 
aikaansaada muutoksen myös sinussa ja minussa. 
Jeesuksen ylösnousemus todistaa, että hän todella 
on Jumalan Poika. Se on todiste, että Jeesus kärsi 
meidän syntiemme rangaistuksen. 

(Ei kuvaa.) 

Tavallisesti kun menet ostoksille, saat pienen pape-
rinpalan, kuitin, joka todistaa, että olet maksanut 
ostamastasi tuotteesta oikean hinnan. (Jos mahdol-
lista, näytä kuitti ja joku ostos.) Jeesuksen ylös-
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nousemus on myöskin kuin kuitti, sillä se todistaa 
Jeesuksen maksaneen täyden hinnan meidän syn-
neistämme. Jos hän ei eläisi, emme voisi olla var-
moja asiasta. Mutta koska hän elää, me voimme 
tietää, että hinta on maksettu. Jeesus elää! Tämän 
uutisen nämä kaksi opetuslastakin halusivat kertoa. 

(Näytä kuva 4-2 uudestaan.) 

Luuletko, että miehet söivät illallisen loppuun ja 
menivät nukkumaan? Ei! He lähtivät kiireesti ta-
kaisin Jerusalemiin tuon noin 10 kilometrin mat-
kan. He eivät malttaneet odottaa hetkeäkään. He 
halusivat päästä kertomaan ilosanoman muille 
Jeesuksen seuraajille. 

Jerusalemissa he menivät huoneeseen, johon ope-
tuslapset olivat kokoontuneet. Ovi oli lukossa, 
koska opetuslapset pelkäsivät roomalaisten sotilai-
den tulevan vangitsemaan heidätkin. Pang! Pang! 
Pang! Innoissaan miehet varmaan hakkasivat ovea 
päästäkseen sisälle kertomaan uutistaan! 

Päästyään sisään he huusivat: "Jeesus elää!" Sanat 
tulvivat heidän suustaan, kun he kertoivat koke-
muksestaan Emmauksen tiellä. He kertoivat, että 
he eivät tunteneet Jeesusta, ennen kuin hän mursi 
leivän ja antoi sen heille. Toiset opetuslapset olivat 
varmaan hämmästyneitä. Ensiksi he olivat kuulleet 
naisten kertomuksen, sitten Pietarin ja Johannek-
sen, ja nyt vielä nämä kaksi tulivat kertomaan, että 
he olivat nähneet Jeesuksen elossa. Voisiko se olla 
totta?  

Kuva 4-3 (Jeesus opetuslasten kans-
sa) 

Yhtäkkiä Jeesus seisoi huoneessa ja tervehti häkel-
tyneitä seuraajiaan. He tunsivat hänet heti, mutta 
olivat kauhuissaan, koska he luulivat, että se oli 
hänen haamunsa. 

”Rauha teille”, Jeesus sanoi. ”Miksi te olette noin 
kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee 
epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: 
minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa mi-
nua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita.” 

Jeesus rakasti seuraajiaan ja halusi heidän tietävän, 
että hän oli elävä. Hän halusi heidän myös ymmär-
tävän, mitä hän oli tehnyt heidän hyväkseen. Hän 
haluaa myös sinun ymmärtävän sen. 

(Näytä Sanattoman kirjan puhdas sivu.) 

Jeesus on ainoa, joka on koskaan elänyt niin kuin 
meidän kaikkien pitäisi, jotta Jumala voisi hyväk-
syä meidät. Jeesus eli täydellisen elämän meidän 
puolestamme. Hän kuoli synnin takia. Me tarvit-
semme häntä, koska kaikki synti saa rangaistuk-
sensa. 

Jeesus elää ikuisesti. Tämä on tärkeää, sillä kuollut 
Pelastaja ei voisi tehdä mitään meidän hyväksem-

me. Jeesus voi tehdä sinun puolestasi jotain ih-
meellistä. 

(Ei kuvaa.) 

Teetkö koskaan vaihtokauppoja? (Anna lasten 
vastata.) Vaihtokaupassa sinä annat jotain kaveril-
lesi ja hän antaa jotain vastapalvelukseksi. Kun 
uskot Jeesukseen Pelastajanasi, teet elämäsi par-
haat vaihtokaupat. Sinä annat Jeesukselle omat 
syntisi (näytä tummaa sivua). Hän ottaa ne vas-
taan, sillä niistä tuli hänen omiaan, kun hän kuoli  
ristillä. Vastavuoroisesti Jeesus antaa sinulle täy-
dellisen, Jumalalle kuuliaisen elämänsä. (Näytä 
Sanattoman kirjan puhdasta sivua.) Jumala näkee 
sinut täydellisenä. Voiko hän päästää sinut taivaa-
seen sellaisena? Kyllä, tietysti voi. 

Siksi Jeesuksen ylösnousemus on niin merkittävä 
asia. 

(Näytä taas kuva 4-3.) 

Tämä oli varmasti opetuslapsille ja muille Jeesuk-
sen seuraajille unohtumaton kokemus. Mutta Tuo-
mas, yksi opetuslapsista, ei kuitenkaan ollut paikal-
la tuona iltana, kun Jeesus ilmestyi. Hänen palates-
saan toiset opetuslapset kertoivat, mitä oli tapahtu-
nut. Tuomas ei voinut uskoa heidän sanojaan: ”Jos 
en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä 
sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kyl-
keensä, minä en usko.” 

Kuva 4-4 (Jeesus ja Tuomas) 

Viikon kuluttua opetuslapset, Tuomaskin, olivat 
jälleen koolla lukitun oven takana. Aivan kuten 
edelliselläkin kerralla Jeesus ilmestyi äkkiä huo-
neeseen heidän luokseen. Tuomaksen sydän var-
maan hakkasi, kun Jeesus katsoi häneen ja sanoi: 
”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi 
ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan 
usko!” 

Kaikki epäilykset hävisivät Tuomaksen mielestä. 
Hän katsoi ihmeissään ylösnousseen Jeesuksen 
kasvoja. ”Minun Herrani ja Jumalani!” hän huu-
dahti. Nyt Tuomaskin uskoi, että Jeesus oli Juma-
lan Poika, luvattu Pelastaja, joka kuoli ja oli nyt 
noussut kuolleista. 

Mietitäänpä, mitä tämä merkitsi Tuomakselle. Mitä 
sanoisit Tuomaksen synneistä? (Näytä Sanattoman 
kirjan tummaa sivua.) Jeesus kuoli kaikkien Tuo-
maksen syntien puolesta. Mitä Jeesus antoi Tuo-
makselle, että Jumala voisi hyväksyä hänet? (Näy-
tä puhdasta sivua.) Jeesus antoi täydellisen elä-
mänsä. Jumalan silmissä Tuomas oli yhtä puhdas 
kuin jos Tuomas olisi elänyt yhtä täydellisesti kuin 
Jeesus.  

Lopultakin Tuomas uskoi Jeesukseen elävänä, 
ylösnousseena Jumalan Poikana. Jeesus katsoi 
Tuomasta lempeästi ja sanoi: ”Sinä uskot, koska 
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sait nähdä minut. Autuaita (tai onnellisia) ne, jotka 
uskovat, vaikka eivät näe.” 

Kuvat 4-5 (Opetuslapset tähyilevät 
taivaalle) 

Seuraavien viikkojen aikana muutkin Jeesuksen 
seuraajat näkivät hänet. Hän näyttäytyi kerran yli 
500 ihmiselle yhtaikaa! Kun hän oli ollut 40 päivää 
maan päällä, hän meni takaisin kotiinsa taivaaseen. 

Kuva 4-6 (Opetuslapset) 

Ihmiset, jotka näkivät elävän Jeesuksen hänen 
ylösnousemuksensa jälkeen, muuttuivat. He olivat 
niin innostuneita, että heidän oli aivan pakko ker-
toa Jeesuksesta muillekin.  

Jeesus voi vaikuttaa hämmästyttävällä tavalla si-
nunkin elämääsi. Voit saada kaikki syntisi anteek-
si, jolloin sinusta tulee puhdas Jumalan edessä. 
Näin tapahtuu, jos olet oikeasti pahoillasi syntiesi 
vuoksi ja luotat Jeesukseen, joka voi korjata sinun 
ja Jumalan välisen suhteen. Raamatussa sanotaan: 
”Hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee 
vanhurskaaksi” (Apt. 13:39). Mitä sinun itsesi on 
tehtävä? Sinun tulee uskoa Jeesukseen ja pyytää 
häntä Pelastajaksesi. Mitä Jumala tekee? Hän tekee 
sinusta vanhurskaan! Sinä tulet puhtaaksi Jumalan 
silmissä. Jumala katsoo sinua ja näkee Jeesuksen 
täydellisen elämän. 

Kaikki tämä on mahdollista, koska Jeesus elää! 

KERTAUSKISA 
”KYSYMYKSEN POIMINTA” 

- Jakaantukaa joukkueisiin ja näytä seuraava 
pistetaulukko: 

1. 10 
2. 50 
3. 60 
4. 100 
5. 30 
6. 120 
7. 40 
8. 70 
9. 90 
10. 20 
11. 110 
12. 80 

 
- Kysy kysymyksiä vuorotellen eri joukku-

eilta. 
- Joka kierroksella lapsi saa sanoa numeron 

väliltä 1-12, joka määrää, mihin kysymyk-
seen on vastattava. Pistetaulukko saa olla 
esillä. 

- Jos vastaus on oikea, vastaajan joukkue 
ansaitsee taulukon mukaisen määrän pis-
teitä, jolloin kysymyksen numero vedetään 
taulukosta yli. 

KERTAUSKYSYMYKSET  

1 Miksi Emmauksen tien kulkijat olivat niin 
surullisia? (He luulivat Jeesuksen olevan 
vielä kuolleena.) 

2 Kuka liittyi heidän seuraansa? (Jeesus.) 

3 Mitä Jeesus selitti heille? (Vanhassa testa-
mentissa kirjoitettuja ennustuksia hänestä 
itsestään.) 

4 Milloin miehet tunnistivat Jeesuksen? 
(Kun Jeesus söi heidän kanssaan.) 

5 Millainen hieno vaihtokauppa toteutuu sil-
loin, kun alat uskoa Jeesukseen Pelastaja-
na? (Jeesus ottaa sinun syntisi ja antaa ti-
lalle täydellisen elämänsä.) 

6 Kuka ei ollut paikalla, kun Jeesus ilmestyi 
opetuslapsille? (Tuomas.) 

7 Mitä Tuomas sanoi, kun hänelle kerrottiin 
Jeesuksen ilmestymisestä? (”Jos en itse 
näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä 
sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hä-
nen kylkeensä, minä en usko. ”) 

8 Mitä Tuomas sanoi Jeesuksen ilmestyttyä 
uudestaan? (”Minun Herrani ja Jumalani.”) 

9 Jeesus sanoi, että jotkut ihmiset ovat Tuo-
mastakin onnellisempia. Ketkä? (Ne, jotka 
eivät ole nähneet Jeesusta, mutta uskovat  
häneen silti.) 

10 Jeesuksen ylösnousemus todistaa kaksi 
asiaa. Mitä ne ovat? (Jeesus on Jumalan 
Poika ja Jeesus maksoi kuolemallaan täy-
den hinnan synneistä.) 

11 Mikä oli suurin ihmisjoukko, jolle Jeesus 
ilmestyi? (500.) 

12 Mitä Sanattoman kirjan puhdas sivu tar-
koittaa? (Se kuvaa puhtautta Jumalan sil-
missä, kun Jeesuksen avulla suhde Juma-
laan on saatu kuntoon.) 
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Oppitunti 5 

Vihreä sivu – Jeesuksessa kasvaminen 
Raamatunkohdat: Apt. 16:1-5; 1. ja 2. Tim. – 
tarkemmat jakeet mainittu tekstissä 

Päätotuus: Jumalan suunnitelman mukaan niiden, 
jotka ovat saaneet uuden elämän, tulee kasvaa Jee-
suksessa 

Sovellus: 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta 
Pelastajaksesi ja ota vastaan iankaikkinen elämä, 
jotta voit alkaa kasvaa  

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Noudata Jumalan 
ohjeita, jotta kasvaisit 

Raamatunlause:  

”Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen armossa ja tuntemisessa” 2. Piet. 3:18 

Havaintovälineet: Kuvat 5-1…5-6,  elävä ja kuol-
lut kasvi oppitunnin alussa ja lopussa, pieni Sana-
ton kirja jokaiselle lapselle 

Tuntirunko 
Johdanto 

Miten nämä kaksi kasvia eroavat toisistaan? 

Tapahtumien kulku 
1 Timoteus oppii Jumalan sanaa 
2 Paavali saarnaa Lystrassa 
3 Timoteus tulee uskoon 
4 Timoteus matkustelee Paavalin kanssa 
5 Timoteus jää Efesokseen 
6 Paavali kirjoittaa Timoteukselle rohkaistak-

seen häntä 
Kasvukäsi   1 Raamattu 
     2 Rukous 
     3 Todistaminen 
     4  Rakkaus Jumalaan 

       5 Yhteys 
Huippukohta 

Voit kasvaa Jeesuksessa Kristuksessa! 

Lopetus 
Jumala lupaa palkinnon  

Raamatunlauseen opettaminen 
Johdanto: 

Usein kun aikuiset tapaavat 5-, 8- tai 10-vuotiaan 
lapsen, heillä on tapana sanoa: ”Kylläpä sinä olet 
kasvanut!” Aina he huomaavat kasvun. Jumalakin 
haluaa sinun kasvavan uskovana. Luetaan siitä 
Raamatusta. 

Esitys:  

(Lue 2. Piet. 3:18 ja näytä havaintoväline.) 

Selitys: 

Kasvakaa – tässä ei puhuta pituuskasvusta, vaan 
hengellisestä kasvamisesta. 

armossa – armo tarkoittaa Jumalan rakkautta meitä 
ihmisiä kohtaan, vaikka emme ansaitsekaan sitä. 
Kun huomaat Jumalan armon omassa elämässäsi 
joka päivä, tulet vahvemmaksi uskossasi. 

Jeesuksen…tuntemisessa – tämä tarkoittaa, että 
kristittyjen eli Jeesukseen uskovien pitäisi oppia 
tuntemaan Jeesusta päivä päivältä paremmin – 
aivan niin kuin tutustut ystävääsikin. 

Miten Jeesusta kuvataan? Herramme … Kristuk-
sen… Kristus tarkoittaa samaa kuin Messias eli 
voideltu, Jumalan valitsema, Kuningas. Jos Jeesus 
on sinun Herrasi, hänellä on oikeus ohjata jokaista 
elämänaluettasi, kuten millaisessa seurassa vietät 
aikaa, miten käytät rahaa, millaista musiikkia 
kuuntelet. 

Sovellus: 

Jos uskot Jeesukseen, sinun tulee viettää aikaa 
jutellen Herrallesi eli Jeesukselle. Sitä kutsutaan 
rukoilemiseksi. On tärkeätä totella häntä. Vähitel-
len muutut Jeesuksen kaltaiseksi kasvaessasi us-
kossa. 

Jos et usko Jeesukseen eikä Jeesus ole Pelastajasi, 
et voi kasvaa uskossa. 

Toistaminen: ”Hassut ylösnousut” 

Käske niitä, joilla on vihreää vaatteissa, nouse-
maan ylös ja sanomaan raamatunlauseen … niitä, 
joilla on sisko/veli… niitä, jotka pitävät hämähä-
keistä jne. Anna leikin jatkua aihepiiristä seuraa-
vaan, mutta varmista, että lapset toistavat joka 
kerta raamatunlauseen sanasta sanaan oikein sekä 
”osoitteen” eli raamatunkohdan.    

Evankeliumin kertominen 
Tikapuukuva 

(Tarvittava kuva löytyy kierrekirjan lopusta. Voit 
myös piirtää sen itse näin: piirrä suurelle paperille 
puoliympyrä, joka esittää maapalloa, ja pilvi, joka 
esittää taivasta.)  

On olemassa eripituisia tikkaita. Lyhyillä ylettyy 
ottamaan lähellä olevia tavaroita. (Piirrä ensim-
mäiset tikkaat.) Pitkät yltävät korkeammalle. (Piir-
rä toiset tikkaat.) Onko olemassa niin pitkät tik-
kaat, että ne ylettyvät taivaaseen asti? (Piirrä kol-
mannet tikkaat.) Ei! Mutta nämä eripituiset tikkaat 
tuovat mieleen eri tapoja, joilla ihmiset yrittävät 
päästä taivaaseen. 

(Anna ensimmäisille tikkaille nimi ”hyvät työt”.) 
Jotkut ajattelevat, että he kelpaavat Jumalalle ja 
pääsevät taivaaseen, jos he tekevät hyviä töitä ja 
noudattavat Jumalan lakeja. Jumala sanoo kuiten-
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kin: ”Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Ju-
malan kirkkautta” (Room. 3:23). Hyvien töiden 
tekeminen ei voi tehdä sinua koskaan riittävän 
täydelliseksi, että voisit päästä taivaaseen. Hyvien 
töiden tikkaat ovat liian lyhyet. 

(Anna toisille tikkaille nimeksi ”kirkko”.) Jotkut 
ajattelevat, että he pääsevät taivaaseen, kun he 
käyvät ahkerasti kirkossa tai pyhäkoulussa. Kir-
kossa käyminen on hyvä asia, mutta Jumala sanoo, 
että se ei riitä. Kirkon tikkaat ovat myös liian lyhy-
et. 

(Anna kolmansille tikkaille nimi: ”uskova koti”.) 
Jotkut lapset voivat ajatella, että he pääsevät tai-
vaaseen, koska heillä on uskova koti. Jumala sanoo 
kuitenkin, että sinun taivaaseen pääsemisesi ei 
riipu siitä, mihin vanhempasi uskovat, vaan siitä, 
mihin sinä uskot! 

Mitkään näistä tikkaista eivät ole tarpeeksi pitkät. 
Jumala sanoo, että synneilläsi sinä olet ansainnut 
rangaistuksen, joka on iankaikkinen ero Jumalasta. 
Mutta Jumala, joka loi sinut, rakastaa sinua. Hän 
tiesi, että sinä et itse kykenisi milloinkaan olemaan 
tarpeeksi hyvä päästäksesi taivaaseen. Siksi hän 
valmisti sinulle tien sinne. 

(Piirrä risti, joka koskettaa pilveä.) Jumala lähetti 
Poikansa, Jeesuksen maan päälle kuolemaan sinun 
syntiesi tähden. Jeesus kärsi rangaistuksesi, kun 
hän kuoli ristillä. Jeesus haudattiin, mutta kolme 
päivää myöhemmin hän nousi kuolleista. Nyt Jee-
sus elää taivaassa. Hän haluaa, että uskot häneen, 
silloin sinäkin pääset Jeesuksen luo taivaaseen. 

Raamatussa sanotaan: ”Usko Herraan Jeesukseen, 
niin pelastut” (Apt. 16:31). Kun uskot Jeesukseen, 
niin luotat täydellisesti siihen, että Jeesus on ainoa 
tie taivaaseen. Hän voi antaa syntisi anteeksi ja 
pelastaa sinut rangaistukselta. Haluatko uskoa Jee-
sukseen ja päästä taivaaseen Jumalan avaamaa tietä 
pitkin? 

Oppitunti 
(Näytä kaksi kasvia.) 

Mikä on näiden kahden kasvin välinen ero? 

(Anna lasten vastata. Lyhyen keskustelun aikana 
kysy, mistä he tietävät toisen kasvin kuolleen ja 
toisen olevan virkeä ja terve.) 

Vihreä kasvi kasvaa ja siitä kertoo myös Sanatto-
man kirjan vihreä sivu – sehän on oikeastaan kirjan 
kansiväri. 

Vihreä tarkoittaa kasvamista. Emme nyt ajattele 
pituuskasvua tai lihasten vahvistumista, vaan toi-
senlaista kasvua. Kun olet pahoillasi synnistäsi 
(näytä tummaa sivua) ja uskot Jeesukseen (punai-
nen sivu), joka voi ottaa syntisi pois, hän myös 
tekee niin. Silloin olet Jumalan silmissä puhdas ja 

suhteesi Jumalaan on korjattu ikuisesti (puhdas 
sivu).  Jotain tapahtuu myös sinussa. Jumala muut-
taa sinut uudeksi sisältä päin. Saat uuden elämän, 
sillä Jumalan Pyhä Henki asuu jokaisessa, joka 
uskoo Jeesukseen Pelastajana. Vähitellen hän 
muuttaa sinua sellaiseksi, kuin hän haluaa sinun 
olevan. Tätä vähittäistä muuttumista kutsutaan 
”kasvamiseksi Jeesuksessa” tai ”kasvamiseksi 
uskossa” ja siitä vihreä sivukin puhuu.  

Tänään tapaamme pojan, joka kasvoi Jeesuksessa. 
Meidän on matkattava ajassa taaksepäin – lähes 
2000 vuotta! Tämä poika eli silloin, kun Jeesus oli 
juuri mennyt takaisin taivaaseen. Lähdetäänpä 
vierailulle hänen kotikaupunkiinsa Lystraan. 

Kuva 5-1 (Timoteus lapsena) 

Tässä kuvassa poika on äitinsä ja isoäitinsä seuras-
sa. Pojan nimi on Timoteus. Äidin nimi on Eunike 
ja isoäidin Loois. Nämä naiset olivat siitä ainutlaa-
tuisia, että he käyttivät aikaansa opettaakseen Ti-
moteukselle Raamattua – jo silloin, kun poika ei 
vielä itse osannut edes lukea. Kuvassa äiti opettaa 
häntä. Heidän Raamattunsa näyttää epätavalliselta, 
hyvin erilaiselta kuin minun (näytä omaa Raamat-
tuasi). Tähän aikaan Raamattu oli kirjakäärön 
muodossa. Luuletko, että Raamatun lukeminen teki 
Timoteuksesta Kristukseen uskovan eli kristityn? 
Ei, mutta Jumalan sanojen tunteminen valmisti 
häntä erääseen hyvin tärkeään päivään Timoteuk-
sen elämässä. 

Kuva 5-2 (Timoteus kohtaa Paavalin) 

Tuo päivä oli varmaankin silloin, kun tärkeä saar-
naaja, Paavali, oli käymässä Lystran kaupungissa. 
Paavali kertoi Jumalan suuresta rakkaudesta synti-
siä kohtaan ja miten Jumala lähetti ainoan Poikan-
sa maailmaan. Jeesus, Jumalan Poika, oli kuollut 
pelastaakseen syntiset ihmiset. Paavali kertoi, mi-
ten ihmisten tulee uskoa Jeesukseen, jotta he voisi-
vat elää Jumalan yhteydessä.  

Timoteus kuunteli huolellisesti ja halusi uskoa 
Jeesukseen. Mietitäänpä, mitä Timoteukselle ta-
pahtui tuona päivänä (rohkaise lapsia vastaa-
maan). Mitä Timoteukselta otettiin pois? Kaikki 
synti. Mitä hänelle annettiin? Jeesuksen täydelli-
syys. Mitä hänessä itsessään tapahtui? Jumala antoi 
hänelle uuden elämän ja hän alkoi muuttua vähän 
kerrassaan. Timoteus alkoi kasvaa Jeesuksessa. 

Muutkin huomasivat Timoteuksessa tapahtuneen 
muutoksen. Hän ei näyttänyt erilaiselta, mutta hä-
nen ajattelunsa ja käytöksensä olivat muuttuneet. 
Uusi elämä alkoi näkyä hänessä. 

Eräänä päivänä Lystran kristityt olivat innoissaan, 
sillä Paavali oli tullut takaisin. Hän oli nyt paljon 
vanhempi. Paavali kuunteli, mitä Timoteuksesta 
sanottiin ja puhui sitten itse Timoteukselle. Ehkä 
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hän sanoi jotain tämäntapaista: ”Timoteus, minä en 
ole enää kovin nuori. Uskon, että Herra haluaisi 
sinun tulevan mukaani ja auttavan minua. Voimme 
työskennellä yhdessä Jumalalle. Voitko jättää koti-
si ja matkustaa kanssani kaupungista toiseen? Me 
opettaisimme kristittyjä ja kertoisimme uutista 
Jeesuksesta. Se ei tule olemaan helppoa. Joissakin 
paikoissa minua on kivitetty ja hakattu. Olen ollut 
nälkäinen ja yksinäinen. Pystytkö Timoteus kestä-
mään vaikeuksia hyvän sotilaan lailla?” 

Kuva 5-3 (Timoteus saarnaamassa) 

Timoteuksen piti tehdä tärkeä päätös. Hän päätti 
lähteä Paavalin matkaan, sillä hän oli varma, että 
se oli Jumalan tahto. Kun hän sanoi hyvästejä ih-
misille, hän varmaan tunsi olonsa surulliseksi ja 
iloiseksi yhtä aikaa. Loois ja Eunike kaipaisivat 
häntä, mutta olisivat myös iloisia siitä, että Timo-
teus sai tehdä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi. 

Paavali ja Timoteus työskentelivät yhdessä ja Ti-
moteus oli hyvä apulainen. He matkustivat paljon 
ja saarnasivat usein. Monet ihmiset uskoivat hei-
dän sanomansa ja kirkkoja perustettiin uskovien 
kokoontumista varten. Seurakunnissa opetettiin 
Jumalan sanaa ja kasvettiin yhdessä. Myöhemmin 
Paavali pyysi Timoteusta johtamaan Efesoksen 
kaupunkiin syntynyttä seurakuntaa. (Anna lasten 
etsiä Efesos kartalta. Voit myös näyttää Efeso-
laiskirjeen Raamatusta.) Efesoksen kristityt tarvit-
sivat Timoteuksen opetusta ja apua, että he kasvai-
sivat uskossa.  

Kuva 5-4 (Paavali kirjoittaa kirjettä) 

Paavali jatkoi Timoteuksen rohkaisemista kirjoit-
tamalla hänelle kirjeitä. Kaksi näistä kirjeistä löy-
tyy Uudesta testamentista. Niitä kutsutaan nimillä 
Ensimmäinen ja Toinen kirje Timoteukselle. (Jos 
lapsilla on Raamatut, anna heidän kisailla nopeas-
ti siitä, kuka löytää ensimmäisenä nämä raama-
tunkirjat = ”miekkaharjoitus”.) Ne asiat, joista 
Jumala pyysi Paavalia kirjoittamaan, eivät olleet 
vain Timoteusta varten, vaan myös sinulle ja mi-
nulle. Kun Paavali kirjoitti Timoteukselle, hän 
tiesi, että tämä nuori mies uskoi Jeesukseen Pelas-
tajanaan. Timoteuksella oli suhde Jumalaan kun-
nossa. Et voi  kasvaa Jeesuksessa, jos et usko, että 
Jeesus on ottanut sinun syntisi päälleen ja antanut 
tilalle oman täydellisen elämänsä. Oletko pyytänyt 
Jeesusta omaksi Pelastajaksesi? Ehkä olet kuunnel-
lut, mitä Sanattoman kirjan eri värit tarkoittavat, ja 
tiedät, että vain Jeesus voi pelastaa. Usko Jeesuk-
seen tänään. Silloin Jumala antaa sinullekin uuden 
elämän ja voit alkaa kasvaa Jeesuksessa. 

 

 

Kuvat 5-5, 5-6 ja 5-7 (Uskovana kas-
vaminen) 

(Kerro, että uskovan kasvuun liittyvät asiat jäävät 
paremmin mieleen, kun ajattelee kasvukättä, jossa 
jokainen sormi tarkoittaa yhtä kasvutapaa. Voit 
halutessasi taittaa kierrekirjan kuvan keskeltä ja 
näyttää vain yhden puolikkaan kerrallaan samalla, 
kun opetat aiheesta.) 

Raamattu (Kuva 5-5) 

Kuuntele näitä sanoja, jotka Paavali kirjoitti Timo-
teukselle. (Lue 2. Tim. 2:15; 1. Tim. 4:15,16.) Nyt 
käytämme peukaloa muistiapuna. Peukalo on vah-
vin sormi. Kun luet Raamattua, kasvat vahvaksi 
uskovana. Paavali käski Timoteusta lukemaan ja 
tutkimaan Raamattua hyvin huolellisesti. Näin 
Jumala voi puhua meille, sillä jokainen Raamatun 
sana on Jumalalta. On todella tärkeää, että luet 
Raamattua ja ymmärrät, mitä siinä opetetaan. Kun 
Jumala antaa sinulle uuden elämän, Pyhä Henki 
tulee asumaan sinuun. Pyhä Henki auttaa ymmär-
tämään Raamattua. Jos haluat tietää lisää uskon-
asioista ja kristityn elämästä, löydät apua Raama-
tusta. Kun luet ja tottelet Raamattua, kasvat uskos-
sa. (Jos mahdollista, tarjoa lapsille Johanneksen 
evankeliumeita tai pyydä lukemaan Markuksen 
evankeliumia heidän omista Raamatuistaan. Ehdo-
ta, että he lukevat vaikkapa kuusi jaetta päivässä. 
Voit myös tilata Lastenmissiolta ilmaisia Joka 
päivä Jumalan kanssa -vihkosia.) 

Rukous (Kuva 5-5) 

Etusormi on se sormi, jolla on helppo osoittaa jo-
takin. Mistä se voisi muistuttaa meitä? Kuuntele, 
mitä Paavali kirjoitti Timoteukselle. (Lue 1. Tim. 
2:1.) Paavali käski Timoteusta rukoilemaan. Kun 
etusormemme osoittaa ylöspäin, se muistuttaa mei-
tä rukoilemisesta. Jos uskot Jeesukseen, Jumala 
haluaa, että puhut Jumalalle. Voit puhua asioista, 
joita elämässäsi tapahtuu, hyvistä ja huonoista 
tapahtumista. Paavali käski Timoteuksen rukoilla 
myös muiden puolesta mainiten hallitsijat ja muut 
johtajat. Keiden puolesta sinun tulisi rukoilla? 
(Anna lasten vastata.) On tärkeätä puhua Jumalalle 
joka päivä. 

Todistaminen (Kuva 5-6) 

Pisin sormesi muistuttaa sinua suorana seisomises-
ta. (Pidä sormia yhdessä niin, että lapset voivat 
nähdä pisimmän sormen – varo, ettet ”näytä kes-
kisormea”.)  Jumala haluaa sinunkin elävän rohke-
asti uskovana näyttäen elämälläsi, että kuulut hä-
nelle. Jos autat kotona, vanhempasi huomaavat, 
että Jeesus tekee työtään sinussa. (Tämä perustuu 
kohtaan 1. Tim. 4:12.) 

On myös tärkeää kertoa Jeesuksesta muille. Näin 
Paavali kirjoitti Timoteukselle. (Lue 2. Tim. 1:8a.) 
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Olemme käyneet läpi Sanattoman kirjan sivujen 
merkityksen ja sinäkin saat oman Sanattoman kir-
jan itsellesi tänään. Sen avulla voit kertoa ystäväl-
lesi tai perheellesi Jeesuksesta. Ehkäpä Jumalan 
suunnitelmiin kuuluu, että joku teistä on jonain 
päivänä saarnaaja tai lähetystyöntekijä, kuten Ti-
moteuskin oli. (Kaksi avustajaa voi lyhyesti näyt-
tää, miten Sanattoman kirjan avulla voi todistaa 
toiselle.) 

Rakkaus Jumalaan (Kuva 5-7) 

Osaako joku kertoa, mitä nimettömässä sormessa 
usein pidetään? Kihla- ja vihkisormusta. Se mer-
kitsee sitä, että sormuksen pitäjä rakastaa jotakuta 
ja kuuluu tälle henkilölle. (Piirrä tai näytä sydä-
men kuva.) 

Jumala rakastaa sinua. Kun uskot Jeesukseen, si-
näkin rakastat Jumalaa ja kuulut hänelle, Jumalan 
perheeseen. Kuuntele, mitä Paavali kirjoitti Timo-
teukselle: ”Rakkaus… tulee puhtaasta sydämestä, 
hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta” 
(1. Tim. 1:5). 

Joskus uskovakin tekee syntiä ja se pilaa ystävyy-
den Jumalan kanssa – pilaa rakkauden Jumalaa 
kohtaan (voit värittää piirtämäsi sydämen likaisen 
väriseksi). Mitä väärää lapset tekevät näissä kuvis-
sa? Sinun tulee silloin kertoa Jumalalle, missä olet 
toiminut väärin ja pyytää häneltä anteeksi. Jumala 
lupaa antaa anteeksi (lue 1. Joh. 1:9). Sitten voit 
rakastaa Jumalaa puhtaasta sydämestä ja hyvästä 
omastatunnosta. (Piirrä uusi puhdas sydän.) 

Yhteys muihin uskoviin 

Pikkusormesi on kaikkein heikoin sormi. Yksin se 
ei saa paljoakaan aikaan. Toisten sormien kanssa 
yhdessä se on erittäin hyödyllinen. Jos pikkusor-
mesi puuttuisi, kaipaisit sitä todella. Kirjeissään 
Timoteukselle Paavali antoi monia neuvoja siitä, 
mitä tulisi tai ei tulisi tapahtua, kun kristityt ko-
koontuvat yhteen palvelemaan Jumalaa. Paavali 
tiesi, että uskovat tarvitsevat yhteyttä toisiin usko-
viin, sillä muuten he ovat heikkoja. Jumala haluaa 
sinunkin käyvän kirkossa tai seurakunnassa, pyhä-
koulussa tai kerhossa, jotta voit olla toisten uskovi-
en kanssa yhdessä. Yhdessä voitte kuunnella Juma-
lan sanaa, ylistää Jumalaa ja rohkaista toinen tois-
tanne. 

Paavali kirjoitti monista asioista, jotka auttoivat 
Timoteusta kasvamaan uskovana. Jumala haluaa 
sinunkin kasvavan uskossasi.  Kasvu onkin merkki 
siitä, että olet todella pelastunut ja uskot Jeesuk-
seen. Joskus kasvaminen voi tuntua työläältä, mut-
ta Jumala lupaa Raamatussa palkitsevansa ne, jotka 
haluavat kasvaa ja palvella häntä uskollisesti. 

(Ei kuvaa.) 

Katsotaanpa kahta kasvia vielä kerran. Toinen on 
elossa ja kasvaa. Oletko sinä niin kuin tämä kasvi? 
Jumala on antanut sinulle iankaikkisen elämän ja 
sinä kasvat. Muistatko vielä, miten sormet muistut-
tavat meitä kasvamisesta? (Kerratkaa lyhyesti kun-
kin sormen merkitys.) Vai oletko sinä kuten tämä 
toinen kasvi? Se on eloton. Oletko samanlainen? 
Sinulla ei ole ikuista elämää. Joh. 3:16:ssa sano-
taan, että jos uskot Jeesukseen, et joudu kadotuk-
seen, vaan saat iankaikkisen elämän. (Lue Joh. 
3:16 ääneen.) 

 

KERTAUSKISA ”VÄRIVIHJEET” 

- Kirjoita seuraavat vihjeet paperisuikaleille ja laita 
ne isoon pussiin tai kirjekuoreen. Oikea vastaus on 
perässä suluissa, sitä ei kirjoiteta paperisuikaleelle. 

”Jumala on kaiken Kuningas” (kultainen sivu) 

”Sinä olet tehnyt syntiä” (tumma sivu) 

 ”Jumala on pyhä ja puhdas” (kultainen sivu) 

”Me kaikki olemme syntyneet Aadamin joukkuee-
seen” (tumma sivu) 

”Jeesusta rangaistiin meidän syntimme takia” (pu-
nainen sivu) 

”Jeesus syntyi Pelastajaksi” (punainen sivu) 

”Voit olla puhdas Jumalan edessä” (puhdas sivu) 

”Vaihtokaupassa me voimme saada Jeesuksen 
täydellisen puhtaan elämän” (puhdas sivu) 

”Jos olet todella pelastunut, muutut enemmän ja 
enemmän Jeesuksen kaltaiseksi” (vihreä sivu) 

”Uskovien on tärkeä lukea Raamattua” (vihreä 
sivu) 

”Synti erottaa Jumalasta” (tumma sivu) 

- Jaa lapset kahteen joukkueeseen. Kysy kertaus-
kysymyksiä vuorotellen molemmilta joukkueilta. 

- Jos lapsi vastaa oikein, hänen joukkueensa ansait-
see 100 pistettä. 

- Sitten hän saa valita pussista paperisuikaleen, 
johon on kirjoitettu vihje. Joukkue voi ansaita 100 
lisäpistettä, jos he tietävät, mihin Sanattoman kir-
jan sivuun vihje liittyy. 
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KERTAUSKYSYMYKSET 

1 Miten Timoteus alun perin oppi Jumalas-
ta? (Hänen äitinsä ja isoäitinsä kertoivat 
hänelle.) 

2 Kuka tuli saarnaamaan Timoteuksen koti-
kaupunkiin Lystraan? (Paavali.) 

3 Mitä Timoteukselle tapahtui Paavalin vie-
railun aikana? (Hänestä tuli kristitty, usko-
va.) 

4 Millaista lähetystyötä Paavali teki? (Hän 
matkusti ympäriinsä ja kertoi muille Jee-
suksesta.) 

5 Kenet Paavali valitsi matkakumppanik-
seen? (Timoteuksen.) 

6 Miten Paavali rohkaisi Timoteusta, kun 
Timoteus oli Efesoksessa? (Hän kirjoitti 
kirjeitä.) 

7 Mitä peukalo voi muistuttaa sinua teke-
mään? (Lukemaan Raamattua.) 

8 Mistä nimetön sormi muistuttaa? (Jumala 
rakastaa sinua, sinä rakastat Jumalaa, älä 
anna synnin pilata suhdettanne.) 

9 Millä kahdella tavalla sinä voit olla todis-
taja? (Oman elämän avulla tai kertomalla 
muille Jeesuksesta.) 

10 Mistä pikkusormi muistuttaa? (Tarpeesta 
olla yhdessä muiden uskovien kanssa.) 



Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä
Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta
Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Apt. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen luo).

Kerro pelastusvarmuudesta
Palaa jakeeseen, jota käytit. 
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla 
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä
Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä” (Hepr. 13:5)

Kopioi, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä. #
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